
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Detre László, Sellyei Noémi, Pinczehelyi Tamás, Sándor István, Mikesy György, Dr. Pintér György nincs 
jelen. 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. A 
képviselők kétszer szólhatnak hozzá. Először 3 utána 2 percben. A frakcióvezetők először 5 percben 
szólhatnak hozzá. A beleszólás is hozzászólásnak minősül. Kéri, hogy párbeszédek ne alakuljanak ki és ne 
legyen beleszólás. Ha mind a két hozzászólást elhasználta a képviselő, akkor a polgármester dönt, vagy 
nemleges döntés esetén a testület dönthet a további hozzászólásról. Ez időmegtakarítást jelenthet. A 
változtatási javaslata, hogy a testületi üléseket ezután délelőtt 9-kor hívná össze a rendkívüli és a rendes ülést 
is. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Sorrendi változást javasol. Elsőnek a HÉSZ-t javasolja 
megtárgyalni. A kiküldött anyagon túl még felmerültek megtárgyalandó rövid témák. A rendőrségnek volt 
egy kérése 3 db TFT monitorra. Néhány képviselőtársunk azt a kérelmét fejezte ki, hogy lépjenek fel a 
Városvédők politikai stílusa ellen.  
 
Kovacsik Tamás az egyebekben egy belterületbe vonási kérelmet szeretne előterjeszteni. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő a kataszteri nyilvántartásról szeretne tájékoztatást kérni és lesz még egy 
hozzászólásuk a politikai gyakorlattal kapcsolatban. 
 
Markó József kérdése, hogy milyen témában? 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, hogy ugyanolyanban, mint amilyenben a Polgármester úréknak. 
 
Dr. Nagy Atilla kéri, hogy az utólag kiosztott anyagban szereplő pályázati önrészt a Pedagógiai 
Szakszolgálat kérelmével együtt tárgyalják. 
 
A testület 11 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el  
 
1./ Településszerkezeti Terv, a HÉSZ és a Szabályozási Terv elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
4./ TESZ pótelőirányzat kérése 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató       
 
5./ Szennyvízcsatorna építés banki költségei 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
6./ Szemétszállító autó beszerzése 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató       
 
7./ Beszámoló a 2008. évben történt pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről 
Előterjesztő: Laczkó Jenőné belső ellenőr        
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8./ Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény státusz és bérigénye 
Előterjesztő: Dr. Pintér György PEKB elnök       
 
9./ Szemétszállítási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző        
 
10./ Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        
 
11./ Helyi telekadóról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző        
 
12./ Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző        
 
13./ József Attila Művelődési Ház megbízott igazgatójának megbízása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
14./ Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési koncepciója 
Előterjesztő: Dr. Hrapka Judit ov.       
 
15./ ÁROP 3.A.1 sz. a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése pályázaton részvétel 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző        
 
16./ Dunakeszi Kistérség Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
17./ Oktatási intézkedési terv 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző      
 
18./ Vételi ajánlat a MEOE ingatlanára 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök        
 
19./ Önkormányzati támogatási szabályzat 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző      
 
20./ Egyebek 
I./ Hivatali autó vásárlása 
II./ 155/2008 Ök. határozat módosítása 
III./ Belterületbe vonás 
IV./ Rendőrség kérése 
V./ Kisajátítási eljárás megszüntetése 
VI./ Fellebbezés elbírálása /zárt ülés/ 
VII./ Politikai nyilatkozat 
 
 
 
 
 
1./ Településszerkezeti Terv, a HÉSZ és a Szabályozási Terv elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A változásokat a szakhatóságok elfogadták és jelenleg nincs 
akadálya a HÉSZ elfogadásának. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, a kiküldött CD-n szerepel a Településszerkezeti Terv is, amit szintén el kell 
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fogadni. A főépítész az erdészet engedélyéhez kötötte a hozzájárulását. A 80. sz. változtatást az erdészet 
jóváhagyta. Ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kéri, hogy az erdészet véleményét mutassák meg.  
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az erdészet véleményét.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy Nagy Nikolett milyen pozícióban van az erdészetnél? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, erdőfelügyelő az Állami Erdészeti Szolgálatnál. 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy Nagy Nikolett volt delegálva az erdészeti szolgálattól a tárgyalásokra és az 
egyeztetésekre. 
 
A testület a TSZT-t 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

183/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Göd Város Településszerkezeti Tervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a HÉSZ és a Szabályozási Terv rendelettel fogadandó el. Ma 
megtörtént az utolsó egyeztetés. A sződi önkormányzat kifogásolta, hogy nem tartották be a 200 méteres 
távolságot, de a választ, amelyet a felvetésre adott, Sződ község képviselője elfogadta. Elmondja, hogy 
először a határozati javaslatot kell elfogadni, utána lehet a rendeletet. 
 
A határozati javaslatot a testület 11 igen szavazattal elfogadja.  
 

184/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Göd Város Szabályozási Tervét, Helyi Építési Szabályzatát a kifüggesztett anyag szerint, a mellékelt 
változási jegyzékkel, és a 2008. szeptember 25-én kelt egyeztetési jegyzőkönyvben foglalt szakhatósági 
előírásokkal együtt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a rendelet elfogadásával együtt a korábban elfogadott valamennyi 
szabályozási terv és HÉSZ hatályát veszti, továbbá valamennyi tilalom (telekalakítási, építési és változtatási) 
automatikusan megszűnik. 
 
A testület 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
- jóváhagyandó munkarész - 

Göd Város Önkormányzat képviselő-testületének 
46/2008. (IX. 26.) Ök. rendelete 

a város helyi építési szabályzatáról 
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Göd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ának (3) 
bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében megalkotja Göd Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: 
HÉSZ) szóló rendeletét, jóváhagyja a település Szabályozási Tervlapjait (továbbiakban: SZT-1, SZT-2). 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv melléklete/ 
 
 
 

Polgármester      Jegyző  
 
 
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
Kruzslicz István elmondja, hogy a PEKB össze lett hívva 16 órára, de határozatképtelen volt. Javasolják, 
hogy a testület tárgyalja meg az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
47/2008.(IX. 26.) számú rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 
10/2008.(II. 22.) számú rendeletének I. félévi módosításáról. 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008.(II. 22) 
rendeletét (továbbiakban: "R") az év I. félévben bekövetkezett változásoknak megfelelően az alábbi 
rendeletével módosítja : 
 

R.3.§ (l),és (3) helyébe : 
 

1. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének  
módosított bevételi  főösszegét 4.215.748 eFt-ban állapítja meg.  

 Ebből :                                                                                                    eFt-ban 
 Intézményi működési bevételek 459 682  
 Ök sajátos működési bevételei  1.342 200  
 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 398 703  
 Támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök 2 343 310  
          Önkormányzatot megillető támogatás  864 739 
          Támogatás értékű működési bevétel  39 966 
          Intézmény-finanszírozás  1 366 352 
          Támogatás értékű felhalmozási bevétel  55 645 
          Kistérségi Társulástól  2 916 
          Előző évi költségvetési visszatérülés  13 655 
          Előző évi pénzmaradvány átvétel  37 
 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 1 530  
 Hitelfelvétel   
         Likviditási célú hitel felvétele   
 Pénzmaradvány 1 036 675   
 Nettósítás miatt:   
 Intézményfinanszírozás -1 366 352  
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        (2) 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 4.215.748 eFt-ban állapítja meg. 
 Ebből :                                                                                              eFt-ban 
 Személyi juttatások 1 272 356 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  351
 Munkaadókat terhelő járulékok 397 254 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  34
 Dologi jellegű kiadások 961 322 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  866
 ÁH-on belüli támogatások.,tám.jellegű kiadás 1 451 030 
          Intézmény-finanszírozás  
          Támogatás értékű működési kiadás  
                  Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  
          Támogatás értékű felhalmozási kiadás  
 ÁH-on kívüli pénzeszközátadás 137 504 
          Működési célú pénzeszközátadás  56 986
                         Helyi Kisebbségi Önkormányzatok                  599
         Felhalmozási célú pénzeszközátadás  8 0518
 Társadalom és szoc. juttatások 90 398 
 Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 500 
 Felújítás 38 643 
 Felhalmozási kiadások 160 563 
 Hitelek 12 273 
        Hosszúlejáratú hitelek törlesztése  12 273
        Rövidlejáratú hitelek törlesztése  
        Likviditási célú hitelek törlesztése  
 Pénzforgalom nélküli kiadások  (tartalékok) 1 058 257 
 Nettósítás miatt:  
 Intézményfinanszírozás -1 366 352 
   
Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai 

R5.§-tól-8.§-ig helyébe: 
  
3. §  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 3.796.952 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  

3.796.952 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 

1.785.148eFt-ban állapítja meg. 
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza. 
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6.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1.785.148 

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 1.058.257 eFt-

ban 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. § A Képviselő-testület 10/2008.(II. 22.) számú rendeletének ezen rendelettel nem 
érintett részei érvényben maradnak. 

10. § Ez a rendelet 2008. június napjától visszamenőlegesen lép hatályba. 
 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József 
   polgármester              jegyző 
 
 
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Nagy Gabriella a PEKB a beszámolóval kapcsolatban néhány kérdést tett fel, melyre a válaszokat 
megküldték a bizottsági tagoknak. Ismerteti a kiküldött válaszokat. A PEKB meghatározta a korrekciós 
tényezőket, amely alapján ki kellett dolgozni a bevételeket és kiadásokat. A személyi juttatás abból adódik, 
hogy a kifizetett béreket átutaláskor függő tételbe kell tenni, egészen addig, ameddig megterhelik az 
önkormányzat számláját. A bevételi oldal nagy tétele a Piarista iskola érékesítése, ami már a II. félévre esik.  
 
Kovacsik Tamás kérdése, hogy a függő tétel erre az évre vonatkozik? Mi van a régi tételekkel? 
 
Nagy Gabriella elmondja, igen. A korábbi évekre vonatkozóan már csak egy pár db függőtétel van. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

185/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat 2008. I. félévi helyzetéről szóló, könyvvizsgálói záradékkal ellátott beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
4./ TESZ pótelőirányzat kérése 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató       
 
Markó József elmondja, hogy a nyári napközis tábor költségeiről van szó, melynek a polgármesteri keret a 
forrása. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

186/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gyermekek nyári napközis táborában történő foglalkoztatásának költségeire 619 eFt bért és 159 eFt 
járulékot biztosít a TESZ költségvetésében. 
Fedezete: polgármesteri keret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
5./ Szennyvízcsatorna építés banki költségei 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Nagy Gabriella elmondja, hogy megérkeztek az új kezelési költségek, melyet átadott a Beruházási 
Osztálynak vizsgálatra, de várhatóan nagyobb lesz az összeg, mint amennyit most kért.  
 
Rábai Zita elmondja, a PEKB-nek olyan döntése volt, hogy vizsgálják meg az áthárítás lehetőségét és 
javasolták a szerződés módosítását, amennyiben ez lehetséges. Amennyiben a társulás a lakosságra hárítja ezt 
az összeget, akkor az lakosonként sem jelentős tétel. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadja. 
 

187/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunakeszi Térségi Beruházó Viziközmű Társulat részére a szennyvízcsatorna építési kölcsön hitelkezelési 
díja miatt 2008. évben 968 eFt támogatást biztosít. 
Fedezete: kamat-többletbevétel 
A 2009. évi költségvetésben a hitelkezelési költség többletkiadást megtervezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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6./ Szemétszállító autó beszerzése 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató       
 
Markó József szerint a gépkocsi beszerzése szükséges a kérdés csak az, hogy milyen forrásból és ki fizeti a 
költségeket. Lehetőség van arra, hogy maga a tevékenység finanszírozza a beszerzést.  
 
Nógrádi Gergely hiányolja a konkrét összeget. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy szándékosan nem tüntettek fel az árat, mert ár-érték arányban szeretnének 
dönteni a közbeszerzésnél. Úgy gondolja, hogy nem az ár az egyedüli meghatározó. Sok szempontot 
figyelembe kell venni a döntésnél.  
 
Kruzslicz István javasolja, hogy fogadják el a beterjesztést és a beszerzési árat a TESZ gazdálkodja ki. A 
szemétszállítási díj emelését nem támogatja.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy a mai nap az autó megvásárlásáról döntsenek. Amikor látják, hogy 
mennyibe kerül az autó, akkor döntsenek a finanszírozásról.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

188/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul a Településellátó Szervezet szemétszállító autójának közbeszerzés keretében, 2 éves futamidővel 
történő beszerzéséhez. 2009. évi költségvetésben a törlesztő részlet összegét tervezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás igazgató  
 
Markó József kéri, hogy a testületet vonja be a TESZ a közbeszerzési eljárásba. 
 
 
7./ Beszámoló a 2008. évben történt pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről 
Előterjesztő: Laczkó Jenőné belső ellenőr        
 
Laczkó Jenőné ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Szinay József tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőr nyugdíjba vonul és ez az utolsó 
testületi ülése.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

189/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2008. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
8./ I. Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény státusz és bérigénye 
Előterjesztő: Dr. Pintér György PEKB elnök       
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II./ Pályázati önrész biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Rábai Zita elmondja, a PEKB ülésén kérdésként merült fel, hogy határozott vagy határozatlan időre szól a 
szerződés. A bizottság mind a két státusz biztosítását támogatta. 
 
Markó József kérdése, amennyiben nagymértékben növekszik az ellátandó gyereklétszám, akkor hogyan 
fogják bírni? 
 
Rábai Zita elmondja, hogy a feladat kötelező és kistérségi kötelezettsége is van a szolgálatnak. 
 
Nagy Gabriella elmondja, hogy a kistérség is igényel erre a feladatra támogatást. Fedezetként a PEKB a 
tartalékkeretet jelöli meg.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

190/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény részére 1 fő gyógytestnevelő és 1 fő szurdologopédus státuszt 
és annak költségigényét biztosítja. 
Költségigény 2008. október 1-től 2008. november 31-ig: 
 Bérigény: 892.886 Ft 
 Járulék: 285.723 FT 
 Egyéb juttatás: 28.000 Ft 
Költségigény 2008. december 1-től 2009. november 31-ig, következő költségvetési év: 
 Bérigény: 5.803.758 Ft 
 Járulék: 1.857.202 Ft 
 Egyéb juttatás: 240.000 Ft 
A Pedagógiai Szakszolgálatnál alkalmazottak esetében normatív támogatás illeti meg a fenntartót, melynek 
jelenlegi összege 1.020.000 Ft/fő. 
Két fő esetén ez évi 2.040.000 Ft. 
Felkéri a Jegyzőt a státusz után járó normatíva megigénylésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József jegyző 
 
 
II./ Pályázati önrész biztosítása 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
1. határozati javaslatot a testület 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

191/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Pest megyei Közoktatási-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt és elnyert „Eszközfejlesztés I.-
gyógytestneveléshez szükséges eszközök” és „Eszközfejlesztés II. – logopédiai eszközök fejlesztése” tárgyú 
pályázatokhoz a szükséges 42.570 Ft + 35.081 Ft önerőt a 2008. évi pályázati keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József jegyző 
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2. határozati javaslatot a testület 11 igen szavazattal elfogadja 
 

192/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Pest megyei Közoktatási-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt „Nevelési-oktatási intézmények, 
a fenntartó által elfogadott módosított ütemterv szerinti, az ütemtervben szereplő, de eddig meg nem valósult 
eszközbeszerzések biztosításának elősegítése 2.A” pályázaton részt vesz, hogy oktatási intézményeinek 
dologi ellátottságát ezzel javítsa. A pályázatban megjelölt főösszeg 1.747.296 Ft, melyből a 143.244 Ft 
önrészt a 2008. évi pályázati keret terhére biztosítja. Biztosítja továbbá a 61.155 Ft pályázati díjat is. 
 
Határidő: 2008. szeptember 26. 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
9./ Szemétszállítási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző        
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Kruzslicz István szerint sok esetben a lakók átalánydíjat fizetnek, ezért nem biztos, hogy most tudnak nullás 
számlát bemutatni.  
 
Dr. Szinay József erre vonatkozik a fizikai ellenőrzés. Az átalány választható forma, nem pedig kötelező.  
 
Dr. Hetényi Tamás javasolja, hogy vegyék le a matricát és adják le.  
 
Markó József javasolja, hogy a technikai lebonyolításra dolgozzanak ki egy jó módszert. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 48/2008. (IX. 26.) sz. Ök. rendelete  
a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló  

36/2002 (XII. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§  
 
Az 5.§ (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
Nem jön létre jogviszony abban az esetben, ha az ingatlan bizonyíthatóan lakatlan és ott hulladék nem 
keletkezik.  
Megszűnik a jogviszony, ha az ingatlan bizonyíthatóan lakatlanná válik, ott hulladék nem keletkezik. 
A megüresedés tényét a tulajdonos köteles haladéktalanul írásban bejelenteni és hitelt érdemlően bizonyítani 
a Szolgáltatónak. Ha a bemutatott bizonyítékok (közüzemi számlák, okiratok) alapján a Szolgáltató 
meggyőződött arról, hogy az ingatlantulajdonos tartózkodási helye (ahol a közszolgáltatást igénybe veszi) 
nem a bejelentett ingatlan, az ingatlan lakatlan és ott hulladék nem keletkezik, az ingatlantulajdonos 
díjfizetési kötelezettsége a bejelentést követő hónap első napjától megszűnik. 
 

2.§ 
 
A rendelet 5.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
Az ingatlantulajdonost nem terheli díjfizetési kötelezettség, ha tartós távolléte miatt a szemétkibocsátást 
kétséget kizáróan szünetel. A tulajdonos időleges – 60 napon túli – távollétét, a megüresedést és az ingatlan 
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újbóli használatba vételét a tulajdonos 15 napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. 
Ha a tulajdonos a bemutatott közüzemi számlákkal hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az ingatlan lakatlan 
volt, ezért ott hulladék nem keletkezett, díjfizetési kötelezettsége a megüresedés napját követő naptári hónap 
első napjától az újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel, mely időszakra a Szolgáltató 
a szemétszállítási díjat utólag, arányosan visszatéríti.  
Ez a bekezdés nem alkalmazható a (6) bekezdésben foglalt eljárási szabályokra.  
 

3.§ 
 
A rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester      Jegyző  
 
Szünet 
 
Mikesy György megérkezik. Nógrádi Gergely nem jön vissza. 
 
 
 
10./ Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. A rendelet tulajdonképpen egy értelmező rendelkezés beiktatása, 
pontosítja a mozgóbolt fogalmát.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 49/2008. (IX. 26.) sz. Ök. rendelete  
a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. évi LXIII tv. 1.§ (6) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése által biztosított jogával 
élve az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
A közterületek használatáról szóló módosított 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet 2.§-a a következő szövegű 
(2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) E rendelet alkalmazásában mozgóboltnak minősül az a kereskedelmi, szolgáltató tevékenység, amelyet 
közterületen, közelebbről nem meghatározható változó helyen, mozgásból meg-megállva közvetett vagy 
közvetlen anyagi előnyök érdekében folytatnak. 
Az egyéb kereskedelmi és szolgáltató helyek és üzletek szerkezetüktől, illetve stabil, vagy elmozdítható 
kivitelüktől függetlenül nem tartoznak mozgóbolt kategóriába. „ 
 

2.§ 
 
E rendelet 2008. január 1. napján, visszamenőlegesen lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetéskor 
folyamatban lévő, illetve már elbírált ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az a kérelmezőre nézve nem okoz 
hátrányt. 
 
 

Polgármester      Jegyző  
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11./ Helyi telekadóról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző        
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. A PEKB az 1.§-t javasolta elfogadásra, a többi részt pedig 
tovább kívánja tárgyalni. 
 
Nógrádi Gergely visszajön. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. (Nógrádi Gergely nem szavazott) 
 

Göd Város Önkormányzatának 50/2008. (IX. 26.) sz. Ök. rendelete 
 a helyi telekadóról szóló 33/2005. (XII. 02.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 5.§ (1) bekezdésében a ’105.000 Ft” megjelölés helyébe a „120.000 Ft megjelölés kerül. 
 

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

Polgármester     Jegyző 
 
 
12./ Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző        
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József elmondja, hogy a talajterhelési díjat annak kell fizetni, aki nem köt rá a csatornahálózatra. A 
strand problémás kérdés, mert van olyan víz, ami kommunális szennyvíz és szippantani kell. El kéne érni azt, 
hogy a medencébe folyó vizet ne terhelje a DMRV csatornadíjjal. Javasolja, hogy csak a temetőket 
mentesítsék a díjfizetés alól.  
 
Rábai Zita egyetért azzal, hogy az önkormányzati intézményeket is rá kell csatlakoztatni a 
szennyvízcsatornára. 
 
Markó József kérdése, hogy a bócsai rendelővel tegyenek-e kivételt, vagy az is legyen rákötve a csatornára?  
 
Lenkei György szerint rá kell kötni a rendelőt.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Képviselő-testületének 51/2008. (IX. 26.) számú rendelete  
talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelete módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 4-7 §-ainak számozása 3-6 §-okra módosul, egyúttal a rendelet új 3.§-a az alábbi (4) bekezdéssel 
egészül ki: 
 
 „(4) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Településellátó Szervezetet – mint kibocsátót - az általa 

fenntartott illetve üzemeltetett 
- Jácint utcai temetőben 
- Nemeskéri úti temetőben valamint 
- Pázmány Péter utcai temetőben 
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- Gárdonyi Géza utcai temetőben 
felhasznált vízmennyiség után 

 
2.§. 

 
Ez a rendelet 2008. január 1-től visszamenőleg lép hatályba. 
  
 

Polgármester     Jegyző  
 
 
 
13./ József Attila Művelődési Ház megbízott igazgatójának megbízása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Nógrádi Gergely ügyrendi hozzászólása, hogy az előterjesztés nem volt a szakbizottság előtt. Kéri, hogy 
addig ne tárgyalják, ameddig a szakbizottság nem tárgyalta meg a javaslatot.  
 
Markó József a testületi döntésig saját hatáskörben a javasolt személyt meg fogja bízni a vezetői 
tisztségekkel. 
 
Az ügyrendi javaslatot a testület 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
 
 
14./ Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési koncepciója 
Előterjesztő: Dr. Hrapka Judit ov.       
 
Dr. Hrapka Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

194/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési koncepcióját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző  
 
 
 
15./ ÁROP 3.A.1 sz. a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése pályázaton részvétel 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző        
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

195/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Részt kíván venni az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretében az ÁROP 



 234

Irányító Hatóság által meghirdetett a „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztésének támogatása” ÁROP 
3.A.1 pályázaton. 
A részvételhez szükséges 1.951.560 Ft-ot a 2008. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző  
 
 
 
 
16./ Dunakeszi Kistérség Társulási Megállapodásának és SZMSZ-ének módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő ismerteti a Közigazgatási Hivatal észrevételét. Kérdése, hogy ki hitelesített egy 
jegyzőkönyvet úgy, hogy jelen sem volt. 
 
Markó József elmondja, néhány esetben előfordult, hogy a szavazatokat írásban adták le. A feltett kérdésre 
képviselő úr írásban fogja megkapni a választ. 
 
A testület 9 igen, 3 tartózkodással az előterjesztést elfogadja. 
 

196/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Egyetért a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
17./ Oktatási intézkedési terv 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző      
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a KOB tárgyalta az anyagot és kérte a 
hiányosságok pótlását. Az anyagot kiküldték az oktatási intézményekhez is.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy miért nem adták le az óvodások számát, miért nem létezik ez az adat? 
 
Markó József a számot írásban közölni fogják a képviselő asszonnyal és a lakossággal is. 
 
Dr. Pintér György megérkezik. 
 
Mikesy György kérdése, hogy az intézkedési terv és az esélyegyenlőségi terv hogyan szabályozza a 
kistérségben élő fogyatékos gyermekek iskolakötelezettségét? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a tervet szakértő készítette a jogszabályoknak megfelelően. 
 
Mikesy György kifogásolja, hogy az anyag nem tartalmazza a fogyatékos gyermekek iskolai elhelyezését.  
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, az észrevételt a szakértőnek jelezni fogja. 
 
Markó József bejelenti, hogy a javított anyag fel fog kerülni a honlapra. 
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A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

197/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának Közoktatási Intézkedési Tervét és Esélyegyenlőségi Programját 
2008-2013-as időszakra vonatkozóan elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Markó József elmondja, hogy az előző napirendhez van még egy határozati javaslat, amiről dönteni kellett 
volna. Ez pedig a Tanács Elnökének megválasztása, hiszen a jelenlegi elnök megbízatása lejár. A lényeges 
kérdésekben egyhangú döntés szükséges. Kéri, hogy tegyenek javaslatot az elnök személyére. Amennyiben 
senki nem tesz javaslatot, amit a testület elfogad, akkor ő a továbbiakban is Kecskeméthy Gézát fogja 
javasolni. 
 
 
 
18./ Vételi ajánlat a MEOE ingatlanára 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök        
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Felkéri a Polgármestert, hogy a vételi ajánlatot közöljék az 
eladóval. Javasolja, hogy amennyiben a vételárat elfogadja az eladó, akkor hatalmazzák meg a Polgármestert 
a szerződés aláírására, Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés elkészítésére. A bizottság véleménye szerint az 
ingatlan jó helyen van. Kéri, hogy a testület támogassa a vételi ajánlatot. Az árra vonatkozóan vagy most 
tesznek javaslatot, vagy hatalmazzák fel a Polgármestert a tárgyalásra. 
 
Markó József javasolja, hogy tegyenek ajánlatot a MEOE-nak, aki majd válaszol az ajánlatra, ő nem szeretne 
tárgyalni. 
 
Kruzslicz István tájékoztatni szeretné a testületet, hogy most Ő az elnöke a helyi szervezetnek, de csak ez év 
december 31-ig. Az országos egyesület meghatározta, hogy eladó lesz az ingatlan, de csak jövőre.  
 
Nógrádi Gergely szerint fel kéne hatalmazni a Polgármestert a tárgyalásra. Javasolja, hogy most ne 
mondjanak árat, hanem folytassák a tárgyalásokat.  
 
Rábai Zita örül annak, hogy a képviselő úr jelezte az érintettségét, hiszen ez így korrekt. Az előterjesztés 
szerepelt a PEKB ülésén is, ahol elhangzott, hogy rossz állapotban van az épület. Fel kéne mérni, hogy mit 
lehetne kezdeni az épülettel.  
 
Markó József elmondja, amennyiben a MEOE eladja az ingatlant, az ott lakókat az önkormányzatnak el kell 
költöztetnie, ezért ez mindenképpen költséggel jár. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy a leendő új tulajdonos felé hogyan tudnak most ajánlatot tenni?  
 
Nógrádi Gergely szerint amennyiben mód nyílik arra, hogy az önkormányzat ingatlant vásároljon, azt meg 
kell tenni. Pontos állapotfelmérés és értékbecslés nélkül nem hajlandó pontos árat mondani. 
 
Kruzslicz István elmondja, hogy a jogviszony tiszta. Az ingatlan a MEOE nevén van.  
 
Dr. Pintér György ismerteti a tulajdoni lap tartalmát, mely szerint a MEOE az ingatlan tulajdonosa. Az 
ingatlan 788 m2 területű. 
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Rábai Zita ügyrendi hozzászólása, hogy Kruzslicz István a szavazásból maradjon ki. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 11 igen szavazattal elfogadja. (Kruzslicz István nem szavazott) 
 
Dr. Nyitrai Judit elmondja, hogy a tulajdoni lap tiszta, a tulajdonos a MEOE. Amennyiben van belső 
szabályozás, akkor arra a szerződésben ki kell térni.  
 
Markó József kérdése, hogy Kruzslicz István képviselheti-e a szervezetet?  
 
Kruzslicz István elmondja, hogy a MEOE döntött az ingatlan értékesítéséről, de majd csak jövőre fogják 
értékesíteni. 
 
Rábai Zita szerint az Ötv. alapján a képviselőnek jeleznie kell az érintettségét. 
 
Markó József felhívja a figyelmet arra, hogy most arról kell dönteni, tegyenek-e vételi ajánlatot vagy sem. 
 
Lenkei György szerint a tulajdoni lap alapján az ingatlan tulajdoni viszonya tiszta. Ha megvásárolják és 
átalakítják az ingatlant, akkor lehetőség lesz a hajléktalanszálló működtetésére, amire már állami támogatás 
jár. 
 
Markó József szerint az Oázisban található telekár reális lenne most is. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy az említett napirendnél jelezni szerette volna az érintettségét, de nem volt 
rá mód, mert ügyrendi gombot nyomtak és levették a téma tárgyalását a napirendről. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint az inkorrekt arra vonatkozott, hogy az ügyrendi már úgy jelenik meg, hogy 
a vitát lezárja. Véleménye szerint a javaslatokat számokkal kéne alátámasztani. Kérdés az, hogy megéri-e 
megvásárolni az ingatlant? 
 
Lenkei György ügyrendi javaslata, hogy térjenek vissza az eredeti előterjesztéshez.  
 
Markó József mivel mind a két képviselő már kétszer kapott szót, most nem kíván harmadszor is szót adni. 
 
A testület 4 igen 7 nem, 1 tartózkodással nem kíván ismét szót adni Horváth képviselő úrnak. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő ügyrendi javaslata, hogy vizsgálják meg a szavazógépet, mert ő eddig még csak 
egyszer szólt hozzá.  
 
A testület az ügyrendi javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
Rábai Zita amennyiben Bognár úr valóban jelezni szerette volna az érintettségét, akkor az ő hozzászólása 
sem érvényes.  
 
Markó József várja az ajánlatokat az előterjesztésre vonatkozóan. 
 
Kovacsik Tamás 7 millió Ft-ot javasol bruttó árként. 
 
A testület a javaslatot 7 igen, 4 nem, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
Dr. Nyitrai Judit elmondja, hogy amennyiben ajánlatot tesznek és azt elfogadják, akkor az önkormányzat 
megvette az ingatlant. 
 
A vételi ajánlatot a testület 7 millió Ft-tal név szerinti szavazással, 8 igen, 4 nem szavazattal elfogadja. 
(Kruzslicz István nem szavaz) 
 

198/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A MEOE ingatlanának megvételére vonatkozó javasolt vételárát 7 millió Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Nógrádi Gergely ügyrendi javaslata, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a tárgyalások lefolytatására.  
 
A testület az ügyrendi javaslatot 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodással elfogadja. 
 
Kruzslicz István elmondja, hogy a területre már van vevő és amennyiben nem az önkormányzat veszi meg, 
akkor az ott lakókat azonnali hatállyal ki kell költöztetni.  
 
 
 
19./ Önkormányzati támogatási szabályzat 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző      
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ÜJKB-n több javaslat elhangzott, amit már 
beledolgoztak a most kiosztott anyagba. Ismerteti a szabályzat kidolgozásának előzményeit és a jogszabályi 
hátteret. Ismerteti a szabályzatot és a mellékleteit. Alapvető cél, hogy tiszta profilú pályázatokat adjanak be. 
Egy kisösszegű szerződésnél más alaki és tartalmi követelményeket támaszt a pályázat a beadókkal szemben. 
Szabályzat bevezetése szigorítaná a beszámoltatást és az ellenőrzést.  
 
Kruzslicz István szerint a civil szervezetek veszélybe kerülnek, mert nem lesz szavazati joguk. Véleménye 
szerint a Civil Tanácstól nem kéne elvenni a támogatási lehetőséget.  
 
Markó József a Civil Tanács támogatása a jövőben is fenntartható, de pontosabb és részletesebb 
elszámolással. 
 
Rábai Zita szerint az előterjesztésnek sok a pozitívuma. Kisebb hibát azonban talált. A 4.3. alatt az l. 
bekezdésnél kiegészítené pártpolitikai tevékenységre. Az 5.7. pontnál szórendi cserét javasol. Javasolja, hogy 
vegyék ki a körzeti képviselői keretet és kerüljön külön szabályozásra a felhasználhatóság. 
 
Dr. Pintér György kéri, hogy a mellékleteket a szavazás előtt osszák ki. 
 
Dr. Nagy Atilla a Civil Tanácsról már tárgyaltak, ők lennének azok, akikhez kisebb támogatási kérelmeket év 
közben be lehetne nyújtani. A Civil Tanáccsal egy keret-megállapodást kötnének, melyben kikötésre kerülne 
az eljárási rend is. A kisebb, be nem jegyzett szervezeteknél fel kell tüntetni egy olyan szervezetet, aki 
mögöttesen áll helyt.  
 
Markó József elmondja, hogy a képviselői keret szokás volt már hosszú évek óta. Javasolja, hogy januártól 
ezt a rendszert alakítsák át.  
 
Lenkei György javasolja megtartani, hogy a körzeti képviselővel konzultáljon a Beruházási Osztály. 
Véleménye szerint ezzel a kerettel lehet a helyi égető problémákat megoldani.  
 
Dr. Bognár László szerint amennyiben nem fogadják el az előterjesztést, akkor a mellékleteket sem fogadják 
el. Ez pedig fontos lenne, mert a KOB-hoz november 15-ig lehet benyújtani a pályázatokat. Javasolja, hogy 
vegyék ki a körzeti képviselői keretet és a többi részt, pedig fogadják el. 
 
Rábai Zita a körzetfejlesztési keretet csak ebbe a szabályzatba nem tartja indokoltnak és megfelelőnek. 
Egyetért azzal, hogy a 2.7.pontot vegyék ki. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy fogadják el a módosításokkal együtt az előterjesztést és jövő év májusában 
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térjenek vissza az esteleges módosítások tekintetében a téma tárgyalására.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő egyetért azzal, hogy a képviselői keretet átdolgozzák. 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy a szervezet nevében aláíró a saját nevében is nyilatkozik. 
 
Dr. Nagy Atilla most nem tud a kérdésre válaszolni. 
 
Mikesy György a 3.3 alatt meg kell nevezni a forrásokat. Véleménye szerint ezt ki lehetne hagyni, mivel a 
kérelmező sok esetben még nem tud forrást megnevezni. 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, ha van más forrása, akkor tölti ki a kérelmező, ha nincs, akkor nem tölti ki. 
 
Dr. Szinay József elmondja, ha jogi személy pályázik támogatásért, akkor csak a szervezet tartozásairól kell 
nyilatkozni. 
 
Dr. Pintér György szerint sok olyan szervezet van, ami nincs bejegyezve, akkor mi a helyzet? 
 
Kovacsik Tamás javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést és a képviselői keretről döntsenek majd később.  
 
Kruzslicz István egyetért a mellékletben lévő 3.3 pont törlésével.  
 
Nógrádi Gergely ügyrendi kifogása, úgy tárgyalnak egy előterjesztést, hogy azt a bizottságok nem tárgyalták. 
Javasolja, hogy kerüljön a bizottsági ülések elé. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 11 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, a 3.3 pont arról szólna, hogy megfontoltan kérjék a támogatásokat. Pályázni 
természetes személy is pályázhat, akár egy jogi személyiség nélküli szervezet nevében is.  
 
Rábai Zita szerint, amikor pénzt ad az önkormányzat egy szervezetnek, akkor meg kívánnak győződni arról, 
hogy más szervezettől is kap támogatást és nem csak az önkormányzattól várja azt.  
 
Markó József elmondja, hogy a 2.7. pontot külön kezelik, az anyagot pedig visszaküldik a bizottságok elé 
újratárgyalásra. 
 
 
Szünet 
 
 
 
20./ Egyebek 
I./ Hivatali autó vásárlása 
 
Markó József elmondja, hogy a hivatali gépkocsi karambolozott és totálkáros lett. Most dönteni kell arról, 
hogy vegyenek-e autót, milyet és mennyiért. 
 
Kovacsik Tamás javasolja, hogy vegyenek egy jobbfajta autót, ami évekig kitart és megbízható. 
 
Nógrádi Gergely javasolja, hogy Berlingót vegyenek. 
 
Dr. Pintér György szerint pontosítani kell a kritériumokat.  
 
Kruzslicz István szerint olyan kocsit vegyenek, ami használható és alacsony a fogyasztása. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kéri, amennyiben van konkrét javaslata az előterjesztőnek, akkor tegye meg, ha 
nincs, akkor terjesszék bizottság elé. 
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Markó József kérdése, melyik bizottság elé terjesszék be? 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy a PEKB elé. 
 
Szabó Csaba javasolja, hogy lízingeljék az autót és akkor tudnak egy normálisat vásárolni. 
 
Kruzslicz István ügyrendi javaslata, hogy a polgármester tegyen javaslatot. 
 
PEKB elé terjesztés: 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja a testület 
 

199/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal gépjárművásárlását 
tárgyalja meg és a javaslatot a terjessze a következő képviselő-testületi ülés elé. 
 
Határidő: 2008. október 30. 
Felelős: Dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 
 
II./ 155/2008 Ök. határozat módosítása 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 

200/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 155/2008. (VII. 02.) számú Ök. határozatát akként módosítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 
543/9 hrsz. alatt felvett ingatlanon kialakításra kerülő 12 db parkolóhely értékesítése során egy parkolóhelyet 
a korábbi határozatban 3. sorszám alatt megjelölt Fazekas Józsefné helyett – a vételi jogosult kérésére – fia 
Pokorny András 2131 Göd, Gorkij köz 5. szám alatti lakos részére értékesíti. 
 
A határozat fenti módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József 
 

 

III./ Belterületbe vonás 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

201/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárulását adja a gödi 037/46 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
IV./ Rendőrség kérése 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy három db TFT monitort kért a rendőrkapitány. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy pontosan miről is van szó? 
 
Markó József elmondja, hagyományos monitorokról, ami kb. 100 eFt és a tartalékkeret terhére javasolja a 
megvásárlást. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
 

202/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunakeszi Rendőrkapitányság részére 3 db TFT monitort ajándékoz. 
Fedezete: tartalékkeret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
V./ Kisajátítási eljárás megszüntetése 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

203/2008. (IX. 25.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal előtt indított kisajátítási eljárás iránti kérelmét az 
alábbi ingatlanok tekintetében visszavonja, ugyanis az ingatlanok tulajdonosaival a kisajátítási eljárás 
megindítását követően megállapodás született: 
Göd külterület 039/19, 039/12, 037/1, 
Göd belterület 6956/6, 6956/5 hrsz alatti ingatlanok. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a fellebbezést zárt ülésen kell tárgyalni. Javasolja, hogy Lengyel György, mint 
szakértő maradhasson a zárt ülésen. 
 
A testület Lengyel György bennmaradását 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
A testület ezt követően zárt ülés keretében folytatja a napirendi pont tárgyalását, melyet külön jegyzőkönyv 
tartalmaz. 
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VII./ Politikai nyilatkozat 
 
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat. Elmondja, hogy még két téma van, amit tárgyalni 
kell. Az egyik egy nyilatkozat jellegű. A képviselők írásos anyagot terjesztettek be, melyben az aláírók azt 
kifogásolják, hogy a Városvédők Egyesületének képviselői az országos médiában rossz hírét kelti a városnak 
és a képviselő testületnek. Ezért azt kérik, hogy a képviselők nyilvánosan vonják vissza a megtévesztő 
kijelentéseket. Felolvassa a nyilatkozatot, melyet Sándor István és Pinczehelyi Tamás kivételével minden 
képviselő aláírt. Elmondja, ha olyasmi jelenik meg, ami alkalmas arra, hogy rontsa a hangulatot és nincs 
alapja, azt nehezen viseli el. Ilyen például, hogy az általa felvett költségtérítés összege 300 eFt, pedig csak 
156 eFt. A másik ilyen állítás, hogy VB titkár volt. Ez szintén nem igaz. Ha egy állítás nem igaz, akkor 
jogosnak tartja azt, hogy egy ilyen állítást visszavonjanak.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a nyilatkozat egy részéről érdemes beszélni, a másikról nem. A jelenlegi 
vezetés monopolizálja a helyi médiát. Véleménye szerint a város havi 1,5 millió Ft-ért alkalmaz médiát, hogy 
pártpropagandát folytasson. Kifogásolja, hogy a helyi média soha nem kérdezi meg a Városvédők 
véleményét.  
 
Markó József szerint a Városvédők is élhetnek megfelelő eszközökkel, de kéri, csak valós tényeket 
állítsanak.  
 
Rábai Zita véleménye szerint az nem tetszik a Polgármesternek, ha másnak is van véleménye. Amennyiben 
nem tetszik a média működése, akkor meg lehet szüntetni a szerződést. Ha tévedés fordul elő, akkor azt az 
érintett levélben is jelezheti. Amennyiben a helyi média pártatlanul működik, akkor nekik sem lesz érdekük 
másik sajtó működtetése. Ők is szeretnének felolvasni egy nyilatkozatot. Felolvas egy tiltakozó nyilatkozatot 
a JÖSZ ellen.  
 
Markó József azt tartja méltatlannak, hogy személyes rágalmakat mondanak nyilvánosság előtt. 
 
Mikesy György ügyrendi javaslata, szavazzanak arról, hogy közösen forduljanak a Gödi Körképhez, hogy 
mind a két nyilatkozatot tegyék közzé.  
 
Nógrádi Gergely észrevételezi, hogy a KOB elé még egyetlen kritika sem érkezett a Gödi Körképpel 
kapcsolatban. Kéri, hogy pontosan küldjék el az észrevételeket a bizottsághoz. Úgy gondolja, hogy a 
városnak rossz hírét kelteni nem szabad. Óvodaválság nincs, mert most minden gyereket felvettek óvodába, 
nem csak azokat, akik óvodakötelesek. Ha csak azokat vették volna fel, akiket kötelező, akkor még hely is 
lenne. 
 
Dr. Bognár László elmondja, az nem tetszik, hogy valótlan tényeket tesznek közzé országos médiába. Csak a 
Városvédők stílusával és hangnemével van baja. A képviselők munkáját a tevékenységükkel hátráltatják. 
 
Rábai Zita elmondja, amennyiben olyat ír, ami nem való, akkor azt helyre fogják igazítani. A KOB elé azért 
nem adják be a problémákat, mert Nógrádi úr jó barátja Salamon úrnak és vélhetőleg nem fogják 
elmarasztalni. Véleménye szerint a nyilatkozatban nem konkrétumot, hanem álláspontot mond el. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint, akinek van főállása, az nem teheti meg, hogy állandóan itt legyen. A Gödi 
Körképben megjelenő cikkek stílusa is kifogásolható. Milyen bizonyítékokat kell felsorolni? Arról kell 
beszélni, hogyan lehet ezt a helyzetet konszolidálni.  
 
Nógrádi Gergely szerint megteheti a képviselő, hogy nem jár ülésre, csak felveszi a tiszteletdíjat, de az 
jelzésértékű. Feltételezés az, hogy a problémájukat nem fogja tárgyalni a KOB. Amennyiben van olyan 
óvodás gyerek, akit kötelező felvenni és nem tudják, akkor másnap le fog mondani. De ugyanezt kéri Rábai 
Zita képviselőtől, ha fel tudják venni. 
 
Lenkei György szerint a Városvédők stílusával van a probléma. Véleménye szerint az emberek látják, hogy 
kinek miben merül ki a képviselői munkája.  
 
Mikesy György szerint tudni kell elviselni az ellenzék kritikáját. Az óvodai válsággal kapcsolatban elmondja, 
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hogy volt óvodai válság. A Gödi Körképpel kapcsolatban azt mondják az emberek, hogy gödi Népszabadság. 
Véleménye szerint minden sajtónak tényfeltárónak és kritikusnak kell lennie.  
 
Nógrádi Gergely ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak, mert el szeretne menni.  
 
Rábai Zita az a stílus kérdése, hogy valaki felvállalja-e azt, amit leírt vagy nem. A vitának nincs értelme, 
mert nem a megoldást keresik.  
 
Az ügyrendi javaslatot a testület 10 igen szavazattal elfogadja. Mikesy György, Rábai Zita, Dr. Horváth 
Viktor Gergő nem szavazott. 
 
Nógrádi Gergely elmegy. 
 
Szegedi Sándor szerint a politikai támadásokat még el lehet viselni, de a személyeskedést nem. A képviselők 
azért ülnek itt, hogy a város dolgaival foglalkozzanak, és a városért dolgozzanak. Kéri, hogy változtassanak a 
politikai stíluson, és azzal foglalkozzanak, hogyan tudna a város előbbre jutni.  
 
Csányi József elmondja, amennyiben információra van szüksége valakinek, akkor kérdezzenek tőle 
nyugodtan. Ki kéri magának, hogy olyan cikket írjanak róla, ami valótlan adatokat tartalmaz.  
 
Lengyel György elmondja, hogy a 2-es körzetből kapott egy cikket, amiben azt írja Horváth úr, hogy a 
városnak 4,6 milliárd forintos hitelállománya van. Ez pedig nem igaz, mivel a képviselő úr nem számolta be 
a bankban elhelyezett lekötött pénzeket. 
 
Markó József megköszöni a részvételt és bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
   polgármester       jegyző 

 
 
 

           Jónásné Héder Hedvig 
                 jkv. vezető 
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