
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 23-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Sándor István nincs jelen. 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy 562, hrsz-ú ingatlan átruházását és a kisajátítási eljárás 
megindítást tárgyalják. Sorrendi javaslatot tesz. A második napirendként a főépítészt érintő napirendeket 
tárgyalják, mert el kell mennie a Piarista Iskola lakossági fórumára. 
 
Szabó Csaba az egyebekben a hulladékgyűjtéssel kapcsolatba kíván hozzászólni. 
 
Markó József bejelenti, az Ady klub szervezési munkakörével kapcsolatban érkezett javaslat, amit szintén 
tárgyalnia kell a testületnek. A dunakeszi rendelőintézet támogatására is érkezett javaslat. 
 
A testület 16 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ 2007. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Vagyongazdálkodásról szóló rendelet, a telekalakítási és a változtatási tilalomról szóló rendelet 
módosítása (1648/19, 070/6, 3268, 2052/95, 2052/102, 2052/104, 6801/183-184 hrsz-ú ingatlanok) 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
        Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
3./ Önkormányzati ingatlanok védetté nyilvánítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
4./ Tájékoztató a 2007. évben végzett pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Laczkó Jenőné belső ellenőr 
 
5./ Hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
6./ Sport Bizottság kérelme 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 
7./ Strand belépőjegyeinek árváltozása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
 
8./ Hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
9./ A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
10./ Maximális csoportlétszámtól eltérés 
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor ov. 
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11./ Állami erdőket kezelő részvénytársaságok részvényeinek átadására vonatkozó törvény-javaslat 
támogatása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
12./ Együttműködési megállapodás a Szakáts kert fenntartására 
Előterjesztő: Detre László ÜJKB elnök 
 
13./ Kényszerbérlet felszámolása (Bajcsy-Zs. u. 4.) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
14./ Hivatali gépjármű cseréje 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
15./ 2008. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
16./ GSE kérelme /tulajdonosi hozzájárulás stég elhelyezéséhez/ 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
17./ Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
18./ Vételi ajánlat a 1828 hrsz-ú ingatlan egy részére 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
19./ Mobiltelefon használatára vonatkozó szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
20./ Egyebek 

I. Dunakeszi Rendelőintézet támogatása 
II. Étkezési térítési díjak módosítása 
III. Kincsem épület sora 
IV. Elővásárlási jog  
V. kerékpárúthoz telek-kisajátítások 
VI. Ady Klub helyzete 
VII. Megyei Közgyűlés pályázata 
VIII. Szegedi Sándor bejelentése 
IX. Szkander Világkupa megrendezése 
X. Szabó Csaba tájékoztatása 

 
21./ Fellebbezés 
 
 
1./ 2007. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Az anyag részletes és kimerítő. 
 
A testület a 2008. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítást 14 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (IV. 24.) sz. Ök. rendelete az 
Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló  

9/2007. (III. 01.) sz. Ök. rendelet II. félévi módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(III. 01) rendeletét 
(továbbiakban: "R") az év I. félévben 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 2007. évi költségvetésének módosított 
bevételi főösszegét 7. 483. 329  eFt-ban állapítja meg.  

 Ebből :                                                                                                    eFt-ban 
 Intézményi működési bevételek 444.624  
 Ök sajátos működési bevételei  1.115689  
 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 371.468  
 Ök sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei  8.800  
 Támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök 2.148.616  
          Önkormányzatot megillető támogatás  633.254 
                Helyi Kisebbségi Ök  640
          Támogatás értékű működési bevétel  47.474 
              Helyi Kisebbségi Ök  360
          Intézmény-finanszírozás  1.300.887 
          Támogatás értékű felhalmozási bevétel  167.001 
 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 1.679  
 Hitelfelvétel 1.677.128  
         Hosszúlejáratú hitel felvétele  178.193 
         Rövidlejáratú hitel felvétele  1.088.935. 
         Likviditási célú hitel felvétele  410.000 
 Befektetéscélú értékpapír kibocsátás 2.750.136  
 Pénzmaradvány 266.076  
           Helyi Kisebbségi Ök  721
 Nettósítás miatt:   
 Intézményfinanszírozás -1.300.887  
    
        (2) A bevételek önkormányzati összesítését, forrásonkénti és önállóan gazdálkodó 

intézményenkénti bontását az "A". sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
  
2. § (1) A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosított 

kiadási főösszegét 7.483.329 eFt-ban állapítja meg. 
 Ebből :                                                                                              eFt-ban 
 Személyi juttatások 1.177.614  
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  550
 Munkaadókat terhelő járulékok 376.302 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  127
 Dologi jellegű kiadások 1.271.095 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  864
 ÁH-on belüli támogatások.,tám.jellegű kiadás 1.346.,175  
          Intézmény-finanszírozás  1.300.887 
         TESZ 2006. évi alulfinanszírozása  20.202 
          Támogatás értékű működési kiadás  21.272 
                  Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  160
          Támogatás értékű felhalmozási kiadás  3.814 
 ÁH-on kívüli pénzeszközátadás 125.742  
          Működési célú pénzeszközátadás  61.148 
                 Helyi Kisebbségi  ÖK  20
         Felhalmozási célú pénzeszközátadás 64.594  
         Társadalom és szoc. juttatások 92.688  
         Ellátottak pénzbeni juttatásai 2.500  
 Felújítás 90.968 
 Felhalmozási kiadások 587. 265  
 Hitelek 1. 153. 201  
        Hosszúlejáratú hitelek törlesztése  590. 169 
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        Rövidlejáratú hitelek törlesztése  562. 622 
        Likviditási célú hitelek törlesztése  410. 000 
 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 2. 151. 076  
 Nettósítás miatt:   
 Intézményfinanszírozás -1. 300. 887  
 
Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai 

R5.§-tól-8.§-ig helyébe : 
  
3. §  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 7. 073. 166 eFt-ban 

állapítja meg. Ezen belül: 
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1. 000 eFt. 
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza. 

  
4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 7. 073. 166 eFt-ban 

állapítja meg. Ezen belül: 
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1. 000 eFt. 
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.  

  
5. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát 1. 711. 050 eFt-

ban állapítja meg. 
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza. 

  
6.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1. 711. 050 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 2. 151. 076 eFt-ban 

állapítja meg. 
Fejlesztési céltartalék 
      (szennyvízcsatorna kézfizető kezességvállalás 2007. évi része)     8.000 eFt 
Egyéb céltartalék                                                                           2.143.076 eFt 
       Ebből: FIDUCIA kötvénykibocsátás előirányzata                 2. 137.675 eFt   

 
2007. 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 9/2007.(III. 01.) számú rendeletének ezen rendelettel nem érintett 
részei érvényben maradnak. 

  
10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. december 31. 

napjától kell alkalmazni. 
 

 
Markó József      Dr. Szinay József 

           polgármester                  jegyző 
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Beszámoló elfogadása: a testület 14 igen, 2 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

52/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásról szóló – könyvvizsgálói záradékkal ellátott – beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Zárszámadási rendeletet a testület 14 igen, 1 nem 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2008. (IV. 24.) sz. Ök. rendelete az 
Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló XXXVIII. tv. 82. §-ban 
előírtaknak megfelelően a következő zárszámadó rendeletet alkotja: 
 

A zárszámadás bevételei és kiadásai 
 

1. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2007. évi zárszámadásának bevételi 
főösszegét 5. 976. 826 eFt-ban állapítja meg.  

 Ebből: 
 Intézményi működési bevételek 361. 204  
           Helyi Kisebbségi Ök  1
 Ök sajátos működési bevételei  1. 176. 348  
 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 78. 596  
 Ök sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei  708  
 Támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök 2. 083. 529  
          Önkormányzatot megillető támogatás   633. 254 
                 Helyi Kisebbséggi Ök  640
          Támogatás értékű működési bevétel     43. 561 
                 Helyi Kisebbségi Ük  360
          Intézmény-finanszírozás  1. 244. 757 
          Előző évi pénzmaradvány       20. 202 
          Támogatás értékű felhalmozási bevétel    141. 755 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzat   
 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 501  
 Hitelfelvétel 5056. 741  
         Hosszúlejáratú hitel felvétele  103. 119 
 Rövidlejáratú hitel felvétele                                                      402. 622 
 Befektetési célú értékpapír kibocsátása                                   2. 750. 136  
 Pénzmaradvány                                                                       264. 820  
       Helyi Kisebbségi Ök                                                         721 
 Nettósítás miatt:   
 Intézményfinanszírozás -1. 244. 757  
 
2. §   

 
A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2007. évi zárszámadásának kiadási 
főösszegét 4. 821. 856 eFt-ban állapítja meg. 

 Ebből: 
Személyi juttatások 1. 153. 118  
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         Helyi Kisebbségi Önkormányzat , 523
Munkaadókat terhelő járulékok 360. 500  
         Helyi Kisebbségi Önkormányzat  93
Dologi jellegű kiadások 1. 046. 071  
         Helyi Kisebbségi Önkormányzat  471
ÁH-on belüli támogatások,tám.jellegű kiadás 1. 285. 029  
         Intézmény-finanszírozás  1. 244. 757 
          Előző évi alulfinanszírozás  20. 202 
         Támogatás értékű működési kiadás  16. 256 
                 Helyi Kisebbségi Önkormányzat  160
         Támogatás értékű felhalmozási kiadás  3. 814 
ÁH-on kívüli pénzeszközátadás 97. 660  
         Működési célú pénzeszközátadás  51. 330 
                 Helyi Kisebbségi Ök  20
        Felhalmozási célú pénzeszközátadás 46. 330  
        Társadalom és szoc. juttatások 81. 742  
        Ellátottak pénzbeni juttatásai 1. 480  
Felújítás 47. 459 
Felhalmozási kiadások 471. 375  
Hitelek 1. 522. 179  
       Hosszúlejáratú hitelek törlesztése  590. 169 
       Rövidlejáratú hitelek törlesztése  562. 622 
       Likviditási célú hitelek törlesztése  369. 388 
Nettósítás miatt:   
Intézményfinanszírozás -1244. 757  

 
Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és 

kiadásai 
3. §  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 5. 569. 576   eFt-ban 

állapítja meg. Ezen belül: 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzata 1. 722 eFt. 
A bevételek forrásonkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

  
4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 4. 444. 951 eFt-ban 

állapítja meg. Ezen belül: 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 1. 267 eFt. 
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.  

  
5. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát 1. 652. 007  eFt-

ban állapítja meg. 
A bevételek forrásonkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

  
6.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1. 621. 662 eFt-ban 

állapítja meg. 
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
2007. évi költségvetési pénzmaradvány 

 
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi módosított költségvetési 

pénzmaradványát 264. 820 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint: 
 

 Polgármesteri Hivatal 234. 707 eFt 
 Településellátó Szervezet 30. 113 eFt 
   Szerb Kisebbségi Önkormányzat 721  eFt 
 

Záró rendelkezések 
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8.§ (1) A zárszámadó rendelet kihirdetése napján lép életbe. 
  
9.§ A rendelet részét képezi az 1-13. számú melléklet, 

valamint a Településellátó Szervezet 1-7. számú melléklete  
  

1. Göd Város Önkormányzatának bevételei 
2. Göd Város Önkormányzatának kiadásai 
3. 2007. évi költségvetés teljesítés bevételei, kiadásai címenként, önállóan gazdálkodónként 
4. Polgármesteri Hivatal - Bevétel 
5. Polgármesteri Hivatal – Kiadás 
6. Polgármesteri Hivatal Bevétel- Kiadás szakfeladatonként 
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 
8. Polgármesteri Hivatal Felújítási és felhalmozási kiadások 
9. 2007. évi tartalék-felhasználás 

10. Pénzeszközátadások, támogatások 
11. Kimutatás a 2007- évi helyi adóbevételekről 
12. Vagyonkimutatás – Ingatlanvagyon összesítő 
13. 2007. évi mérleg 
14. Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradvány elszámolás 
„+” Településellátó Szervezet 1-6. számú melléklet 

 
 

Markó József    Dr. Szinay József 
              polgármester             jegyző 

  
 
Pénzmaradvány elfogadása: A testület 14 igen, 2 tartózkodással elfogadja az előterjesztés és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

53/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a 2007. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el: 
  e Ft-ban
 2007. évi záró pénzkészlet 142 382
 Aktív, passzív függő, átfutó, kiegyenlítő számlák elszámolása 828 056
 Előző évi tartalékok maradványa (-) -154 187
 2007. évi helyesbített pénzmaradvány 1 124 625
 Normatív állami támogatás elszámolása 13 655
 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (TESZ) 37
 Költségvetési befiz. többlettám. miatt --központosított előirányzat -8
 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (TESZ alulfinanszírozásból) -56 130
 2007. évi módosított pénzmaradvány 1 082 179
 Előző évi tartalékok maradványa  -154 187
 Rendelkezésre álló összes költségvetési tartalék 927 992
     
 ELKÖTELEZETTSÉGEK:   
 Felhalmozási jellegű elkötelezettség: 9 925
 Via Futura Kft átkelőhelyek engedélyezés. 168
 LZ Mérnöki Iroda belvízelvezetés 99
 Maros 96 Kft - Ilka patak gyalogos híd 2 342
 Propint Service- nyomtatók vásárlása 433
 Informatikai feladatok pályázati pénzeszköz 1 633
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 Jukó Kft-- lámpatestek szerelése 1 850
 Kompok, révek fenntartása pályázati pe. 3 400
     
 Működési elkötelezettség: 917 195
 Környezetvédelmi alap számla visszatervezése 12 005
 Személyi juttatás  9 195
 Munkaadókat terhelő járulékok 2 942
 Szállítói tartozás 18 080
 Bizottsági keret maradványa 1 919
 Körzetfejlesztési támogatás maradványa 3 054
 FIDUCIA lekötött pénzeszköz 870 000
     
 Kisebbségi önkormányzat 850
 Szerb Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa 850
 
 Elkötelezettségek mindösszesen  927 970
 Pénzmaradvány  22
 
A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi módosított pénzmaradványának rendelkezésre álló összes 
költségvetési tartalékát 927. 992 eFt-ban állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Markó József köszönti az új aljegyzőt a testületi ülésen. 
 
 
2./ Vagyongazdálkodásról szóló rendelet, a telekalakítási és a változtatási tilalomról szóló rendelet 
módosítása (1648/19, 070/6, 3268, 2052/95, 2052/102, 2052/104, 6801/183-184 hrsz-ú ingatlanok) 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
        Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a 1648/19 hrsz-ú ingatlan egy részére érkezett be vételi ajánlat, melyet a 
PEKB és a VfB is megtárgyalt. A PEKB 12 eFt + ÁFA árat javasolt.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a telekkialakítási tilalmat az ingatlanra fel kell oldani. Kérdése, hogy 
melyik ingatlanról van szó? Kérdése még, hogy ez azt jelenti, hogy az ottani tulajdonos építési telkeket 
alakíthat ki a területen? Korábban úgy döntöttek, hogy parkként kell fenntartani. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, az út megosztásáról van szó és a hátsó részét kell megosztani. A bérletnél 
volt szó a közparkként üzemeltetésről. A parcellázást az adás-vétel megnehezíti, mivel a hátsó rész 
útcsatlakozása megszűnne.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, a telekkialakítás feloldása nehezíti az értékesítést? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, csak az útra vonatkozik a feloldás. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint egy külön szavazattal meg lett erősítve, hogy parkként fogják üzemeltetni 
területet. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, a szerkezeti tervben kisvárosias területként szerepel.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint, amikor megvitatták a TSZT-t, akkor megerősítették a zöldterületet.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy senki nem emelt kifogást ez ellen a változtatás ellen. 
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Markó József javasolja, amennyiben nem tudnak most dönteni, akkor elhalasztják, és a bizottság elé fogják 
utalni ismét. Kéri, hogy a bizottsági ülésen fejtsék ki részletesen az észrevételeket és a kérdéseket. 
 
A testület az értékesítést név szerinti szavazással 1 nem, 2 tartózkodással és 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 17/2008. (IV. 24.) sz. Ök. rendelete a vagyongazdálkodásról szóló 
18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
Az helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 80.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, 
tekintettel az 1.§ (6) bekezdés b./ pontjára Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
(1) A 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. sz. mellékletének 69. számú sora, 

mely az 1648/19 hrsz-ú ingatlant tartalmazza hatályát veszti.  
(2) A rendelet 1. sz. melléklete a következő tartalommal kiegészül 685 és 686 számú sorokkal: 

 

sorszám hrsz ingatlan 
címe 

ingatlan 
megnevezés

terület 
m2 

tulajdoni 
hányad 

forgalom 
képesség megjegyzés 

685. 1648/21 Móricz 
Zs. u. Kivett út 501 1/1 forgalomképtelen Osztásból létrejött 

átminősítés közterület, út 

686. 1648/22 Móricz 
Zs. u. 

Beépítetlen 
terület 538 1/1 forgalomképes 

Osztásból létrejött 
átminősítés  
Beépített területté 

 
2.§ 

 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 

54/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő 1648/19 hrsz-ú, 538 m2 térmértékű terület, telek-
kiegészítésként történő értékesítését a Roll-Lamell Árnyékolástechnikai Kft (1124 Bp., Liptó u. 7.) részére 
12.000 Ft + ÁFA/m2 vételáron, azzal a kikötéssel, hogy a jelenlegi 1648/19 hrsz-ú úton lévő közművekre a 
szolgalmi jog bejegyzés Vevő feladata. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Felkéri Dr. Kovács Balázs ügyvédet a szerződés megszerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás 
lebonyolítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a változtatási tilalomról szóló rendeletet is módosítani kell a 
Szálender tanya környékére vonatkozóan, amely a 105. oldalon található. A VfB arról is határozott, hogy aki 
nem rendezte az engedély nélküli építkezést, azokat szólítsák fel. A szóban forgó faház a környezetbe 
illeszkedő és az erdészet is hozzájárult. 
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A testület a rendelet-tervezetet 11 igen, 5 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 18/2008.(IV. 24.) sz. Ök. Rendelete a településszerkezeti tervben 
rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 

megállapításáról szóló 16/2004 (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 21.§-ában, valamint 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ 
 
A rendelet 2. §-át az alábbiak szerint módosítja: 
 
(1) A változtatási tilalmat az alábbi ingatlan tekintetében megszünteti: 070/6 hrsz 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit a 6801 hrsz-ú ingatlanok tekintetében változtatási tilalmat szeretne elrendeltetni, mert 
erre a területre a HÉSZ-ben nyugdíjas házat terveztetek, de egy társasházat terveztettek meg. Egy másik 
területre is változtatási tilalmat kívánnak elrendelni a 299/1 hrsz-ú ingatlanra.  
 
A változtatási tilalmat a 6801 hrsz-ú területre a testület 15 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 19/2008.(IV. 24.) sz. Ök. Rendelete a településszerkezeti tervben 
rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 

megállapításáról szóló 16/2004 (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 21.§-ában, valamint 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ 
 
(1) Az alábbi ingatlanok tekintetében változtatási tilalmat rendel el: 6801/220-221 hrsz, 6801/225-227 hrsz, 
6801/229-241 hrsz.  
(2) A változtatási tilalom célja: lakóterület kialakítása. A változtatási tilalom a helyi építési szabályzat, 
illetőleg a szabályozási terv hatálybalépéséig, de legfeljebb 3 évig tart, a három év letelte után külön 
rendelkezés nélkül megszűnik. 
(3) A változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt 
átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más értéknövelő változtatást az életveszély elhárításán kívül 
végrehajtani nem szabad. 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
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Kovacsik Tamás a 299/1 hrsz-ú ingatlanra is javasolja a változtatási tilalom elrendelését.  
 
Pinczehelyi Tamás nem érti, hogy miért nem lehet beletörődni abban, hogy már kiadásra került az építési 
engedély és véleménye szerint nincs semmilyen tisztázatlan helyzet. 
 
Kovacsik Tamás azért szeretnék a változtatási tilalom elrendelését, mert megváltozott a terület besorolása. 
Az építési engedélyt az önkormányzat megfellebbezte. 
 
Pinczehelyi Tamás tudomása szerint jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Nem ért egyet azzal, hogy 
miért ne épülhetne meg a tervezett épület? 
 
Markó József szerint nem egészen olyat építenek oda, amit elképzeltek a 2-es út mellé. Véleménye szerint a 
gödiek érdeke az, hogy meghatározhassák, mi épül a város főutcáján.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a Közigazgatási Hivatal Gödöt sorozatos szabálysértések miatt kizárta az 
ügyintézésből és ezért jelölték ki Gödöllőt. 
 
Csányi József elmondja, az utca lakói az ellen tiltakoznak, hogy még egy olyan ház épülhessen az utcába, 
mint ami a sarkon épül.  
 
A változtatási tilalom elrendelését a 299/1 hrsz-ú ingatlanra 13 igen, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

55/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a változtatási tilalom elrendelését a 299/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit a 2052/95 hrsz-ú telket meg szeretnék osztani, mert korábban, amikor megvásárolták 
is kettő volt. Ugyanaz a helyzet a 2052/102, 104-es hrsz-el. A 3268-as telek az Attila utcában lévő telek, amit 
több kisebb telekre szeretnének megosztani. A legkisebb is 800 m2 feletti lesz a megosztást követően. Az 
Oázisban lévő telket pedig egyesíteni szeretnének. Javasolja, hogy fogadja el a testület a változtatási tilalom 
feloldását. 
 
2052/95: 13 igen, 3 tartózkodás 
2052/102, 104: 16 igen 
3268: 11 igen, 5 tartózkodás 
6801/183-184: 14 igen, 2 tartózkodás 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 20/2008.(IV. 24.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti tervben 
rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 

megállapításáról szóló 16/2004 (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 21.§-ában, valamint 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ 
 
A rendelet 3.§-át az alábbiak szerint módosítja: 
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A telekalakítási tilalmat az alábbi ingatlan tekintetében megszünteti: 
1648/19 hrsz 
2052/94-95 hrsz 
2052/102 hrsz 
2052/104 hrsz 
3268 hrsz 
6801/183-184 hrsz 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
3./ Önkormányzati ingatlanok védetté nyilvánítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Csak a külső védelmet érdemes védeni a Művelődési 
Háznál és csak a főtömböt, a hozzáépítést nem. Nem javasolja szigorú védelem alá helyezést. A 
soronkívüliséget a pályázat indokolja.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy mi a hivatal udvarán lévő kútban az érték? 
 
Bertáné Tarjányi Judit régi értékek, de korábban nem a hivatal udvarán álltak. 
 
Markó József polgármester elmondja, hogy az ülést követő héten mennek egyeztetésre a műemlékvédelmi 
hivatalhoz ahol várhatóan pontosítják a Kincsem védettségét. Javasolja, hogy addig ne rendelkezzenek a 
Kincsem védettségéről, azaz az előterjesztésből vegyék ki a Kincsem Közösségi Ház védettségének 
megszüntetését. Kéri, hogy a rendelet –tervezet címéből és a rendelkező részéből töröljék az ilyen értelmű 
szövegrészeket. 
 
A testület az előterjesztést az iménti módosító indítvány értelmében 16 igen szavazattal elfogadja és az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 21/2008. (IV. 24.) sz. Ök. rendelete  
a Polgármesteri Hivatal épületének és a József Attila Művelődési ház  

épületének helyi védelem alá helyezéséről 
 
Göd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. 
§ (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, tekintettel a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 
évi LXIV. törvény 50. §-ra is alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
(1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 
módosított 11/1999. (IV. 06.) sz. Ök. Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ingatlannak 
(hrsz 206) alábbi elemeit védelem alá helyezi. 
 a) Pesti úti kerítés kialakítása, formája, anyaga, alapzata a színezés kivételével, 
 b) Az egykori villa főépület külső megjelenése, tömege, homlokzati nyílásrendje, díszítőelemei, 
 tetőzetének formája a színezések kivételével. Az utcafronti homlokzat kivételével megengedett a 
homlokzaton olyan feltétlenül szükséges beavatkozás, amelynek célja az épület akadálymentesítésének 
 biztosítása. 
 c) A kertben lévő kettő darab kút meglévő állapotában teljes egészében. 
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(2) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 
módosított 11/1999. (IV. 06.) sz. Ök. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Művelődési Ház ingatlannak (hrsz 
1) alábbi elemeit védelem alá helyezi. 
a) Az épület főtömbjének külső megjelenése, tömege, homlokzati nyílásrendje, díszítőelemei, tetőzetének 
formája a színezések kivételével. Az utcafronti homlokzat kivételével megengedett a homlokzaton olyan 
feltétlenül szükséges beavatkozás, amelynek célja az épület akadálymentesítésének biztosítása. 
  

2. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a most kiosztott anyag 8. oldalán lévő rendelet-tervezetről kell szavazni, 
mert arról még nem volt döntés. 
 
Török Ignác utcai változtatási tilalom elrendelése: 14 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a testület elfogadja és az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 22/2008.(IV. 24.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti tervben 
rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 

megállapításáról szóló 16/2004 (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 21.§-ában, valamint 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ 
 
(1) Az alábbi ingatlanok tekintetében változtatási tilalmat rendel el: 299/1 hrsz 
(2) A változtatási tilalom célja: lakóterület kialakítása. A változtatási tilalom a helyi építési szabályzat, 
illetőleg a szabályozási terv hatálybalépéséig, de legfeljebb 3 évig tart, a három év letelte után külön 
rendelkezés nélkül megszűnik. 
(3) A változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt 
átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más értéknövelő változtatást az életveszély elhárításán kívül 
végrehajtani nem szabad. 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
4./ Tájékoztató a 2007. évben végzett pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Laczkó Jenőné belső ellenőr 
 
Markó József elmondja, hogy a testület elé terjesztett anyag kivonatos a teljes anyag a hivatalban 
megtekinthető. 
 
Dr. Pintér György a PEKB megtárgyalta az anyagot és tudomásul vette és csak pontosításokat kértek. 
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A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja. 
 

56/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2007. évben végzett pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól szóló belső ellenőri tájékoztatót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Laczkó Jenőné belső ellenőr 
 
 

57/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2008. évi belső ellenőri munkatervet elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Laczkó Jenőné belső ellenőr 
 
 
 
5./ Hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Mikesy György hozzászól jeltolmács nélkül. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kéri, hogy Mikesy György hozzászólását szó szerint vegyék jegyzőkönyvbe. 
 
 
szünet 
 
 
Pinczehelyi Tamás ügyrendi javaslata, hogy a 10-es napirendi pontot vegyék előre, mert el kell mennie. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 16 igen szavazattal elfogadja. 
 
Szünet 
 
 
6./ Sport Bizottság kérelme 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás elnök 
 
Markó József elmondja, hogy a költségvetés tárgyalásánál nem lett megbontva a sportcélú támogatás kerete. 
Most ezt kéne megosztani.  
 
Pinczehelyi Tamás ismerteti az előterjesztést. Már a pályázatot kiírta a Sportbizottság, két hét múlva lesz az 
értékelés.  
 
Detre László szerint 1 millió Ft be volt tervezve a költségvetésbe.  
 
Markó József a Sportbizottság által pályázaton kiosztott keret a nem a Gödi SE-be működő 
sportegyesületeket támogatja. 
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Dr. Pintér György javasolja, hogy 1 millió Ft-tal emeljék meg a Sportbizottság keretét.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint félreértés van, mert a sportrendeletbe van egy olyan kitétel, hogy a sporttámogatás 
20%-ával a Sportbizottság rendelkezik.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő tisztán szeretne látni abban, hogy nem az SE pénzéből veszik el a PEKB elnöke 
által említett összeget, mivel arra az önkormányzatnak szerződése van. Honnan származna az extrapénz?  
 
Kruzslicz István elmondja, hogy az eredeti anyag 130. oldalán megtalálható a bizottság kérése. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. Mikesy György és Rábai Zita nem szavazott. 
 

58/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A sport rendeletben meghatározottak szerint a Sport Bizottság részére a pályázatokhoz szükséges 2,2 millió 
Ft-ot biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
7./ Strand belépőjegyeinek árváltozása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
 
Dr. Hetényi Tamás ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen, 3 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

59/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A melegvizű strand belépőjegyeinek árát az alábbiak szerint állapítja meg: 
Napi jegyek: 
Felnőtt belépő    900 Ft 
Gyermek/nyugdíjas   550 Ft 
17 óra után 
 Felnőtt    500 Ft 
 Gyermek/nyugdíjas  350 Ft 
Reggeli úszás    500 Ft 
Bérletek (10 alkalomra szóló bérletek) 
Nyugdíjas/gyermek   4.100 Ft 
Felnőtt     6.500 Ft 
Reggeli úszóbérlet   3.500 Ft 
Göd kártya tulajdonosoknak a fenti árak 50%-a 
Szauna (a megfelelő belépőjegy megfizetése mellett) 1.500 Ft/óra. 
 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás 
Határidő: 2008. május 1. 
 
 
8./ Hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
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Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Mikesy György javasolja, hogy a fogyatékos személyek ingyenesen közlekedhessenek a helyi buszjáraton. 
Természetesen megfelelő igazolvánnyal igazolni kell a jogosultságot.  
 
Markó József elmondja, amennyiben lehetőség van rá, akkor tárgyalni lehet róla. 
 
Lenkei György amennyiben lehetőség van rá, akkor a Szociális Bizottság támogatni fogja Mikesy képviselő 
javaslatát. 
 
Rábai Zita szerint korábban volt egy javaslat, hogy a Göd Kártya terjedjen ki a fogyatékosokra is. Kéri, hogy 
a SZB tárgyalja meg javaslatot. 
 
Pinczehelyi Tamás elmegy. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 23/2008. (IV. 24.) sz. Ök. rendelete a hatósági árformába tartozó 
viteldíjak megállapításáról szóló 15/1996. (IX. 11.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) a helyi buszközlekedés díjai: 
Vonaljegy:      120 Ft 
Teljesárú bérlet   2.500 Ft 
Kedvezményes bérlet     790 Ft 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
9./ A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 

Göd Város Önkormányzatának 24/2008. (IV. 24.) sz. Ök. rendelete  
a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet az alábbi 1. sz. melléklettel egészül ki: 
 

Az 1992. évi XXIII. 22/A.§ (8) bekezdése szerint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
Jegyző, aljegyző, osztályvezető 

jegyző  
Aljegyző 

 
1992. évi XXIII. tv. 22/A § 
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okmányiroda vezető  
pénzügyi-adó- osztályvezető  
hatósági osztályvezető 
építéshatósági osztályvezető 
beruházási osztályvezető 
gyámhivatal vezető 

(8)c, d, 
kétévente 

Polgármester közvetlen munkatársa belső ellenőr I.-II. 22/A §(8) g. kétévente 
                                                        

Pénzügyi –Adó- Osztály 
 pénzügyi irodavezető 22/A.§(8) d. Kétévente 
 adó irodavezető 22/A.§(8) e. Kétévente 
 adóügyi ügyintéző I. (irodavezető-helyettes) 22/A.§(8) e. Kétévente 

Beruházási osztály 
 Mérnök 22/A.§(8) f. Kétévente 
 Beruházási ügyintéző I.-II. 22/A.§(8) f. Kétévente 
 műszaki ügyintéző 22/A.§(8) f. Kétévente 

Hatósági osztály 
 anyakönyvvezető 22/A.§(8) e. Kétévente 

Okmányiroda 
 okmányügyintéző I. – irodavezető 22/A.§(8) e. Kétévente 
 okmányügyintéző, II.- népesség-nyilvántartó 22/A.§(8) e. Kétévente 
 okmányügyintéző III-IX. 22/A.§(8) e. Kétévente 
 közterület-felügyelet vezető 22/A.§(8) e. Kétévente 

Építéshatósági osztály 
 építéshatósági ügyintéző I-II. 22/A.§(8) e. Kétévente 

Gyámhivatal 
 gyámügyi ügyintéző 22/A.§(8) e. Kétévente 

 
2.§ 

 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester    Jegyző 
 
 
10./ Maximális csoportlétszámtól eltérés 
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor ov. 
 
Dr. Kármán Gábor ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy amikor nagy ütemben nő a betelepülők száma, akkor hogyan fog 
megoldódni az óvodai csoportokba a gyerekek elhelyezése? 
 
Sellyei Noémi elmondja már történtek lépések ebben a témában. Létrehoztak egy munkacsoportot, amelyik 
vizsgálja a gyerekek számát és az elhelyezésüket. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy keresik az alternatív megoldásokat is.  
 
Markó József a nevelekiek kérdésben azt kell mondani, hogy szinte a városhoz tartoznak. El lehet járni 
Sződnél, de nem sok a remény, hogy fizetni fognak. A bölcsődével kapcsolatban dönteni kell majd a régi 
épület sorsáról is.  
 
Rábai Zita szerint várható volt, hogy kevés lesz az intézményi hely a városban, mivel a lakóterületek nagy 
mértékben megnövekedtek. Megoldás a problémákra eddig még nem született, bár elég régóta tárgyalják és 
foglalkoznak vele. Lehetőség, hogy ne engedélyezzenek újabb lakóterület kialakítását.  
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Markó József egyetért azzal, hogy a gondokat meg kell oldani. A régi teniszpályánál is óvodát szeretnének 
kialakítani. Erre azonban pályázni kell.  
 
Dr. Bognár László beszámol a munkacsoport eddigi működéséről.  
 
Sellyei Noémi elmondja, most történtek a beiratkozások és most váltak ismertté a számadatok. Kért egy 
kimutatást a 0-6 éves gyerekek számáról. 
 
Rábai Zita szerint a fejlődéhez a megfelelő infrastruktúra is hozzátartozik nem csak a lakópark építése. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy térjenek vissza az eredeti tervezethez és egy technikai jellegű 
előterjesztésről szavazzanak. 
 
Rábai Zita javasolja, hogy vegyék vissza a napirend előtti hozzászólásokat. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

60/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatal felé, a gödi közoktatási intézményekben a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletének I. részében meghatározott maximális osztály (csoport) létszámok 
túllépésének engedélyezésére a 2007/2008 tanévben az alábbi bontásban: 
 
Huzella Tivadar Általános Iskola számára 8 osztály 
1. sz. Óvoda számára 5 csoport  
Kastély Központi óvoda számára 8 csoport  
tekintetében. 
 
Felkéri Göd Város Önkormányzat Jegyzőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az engedélyezési 
eljárás megindításához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
11./ Állami erdőket kezelő részvénytársaságok részvényeinek átadására vonatkozó törvény-javaslat 
támogatása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy milyen állami erdők vannak a városban, amit esetleg vissza lehetne 
igényelni? 
 
Markó József elmondja, hogy a képviselő úr 8 napon belül meg fogja kapni írásban a választ. 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy nem területről, hanem részvényekről van szó. 
 
Lenkei György ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak. 
 
Az ügyrendi javaslatot 12 igen szavazattal elfogadja. Rábai Zita, Dr. Horváth Viktor Gergő, Mikesy György 
nem szavazott. 
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A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. Rábai Zita, Dr. Horváth Viktor Gergő, Mikesy 
György nem szavazott. 
 

61/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. módosítására vonatkozó törvénymódosító 
javaslatot annak érdekében, hogy az ország településeinek közel kétharmadát érintő állami erdők kezelését 
végző gazdasági társaságok részvényei az önkormányzatok törzsvagyonába kerüljenek, a vagyonelem 
fenntartásáról és működtetéséből származó osztalékjövedelem közösségi tulajdonba maradjon. 
Felhatalmazza a polgármestert, a 2007. évi CVI. tv. mellékletében található, tartósan állami tulajdonban 
maradó vagyonelemek között nyilvántartott, az állami erdőket kezelő zártkörűen működő részvénytársaságok 
részvényeinek, az érintett önkormányzatoknak történő térítésmentes átadására vonatkozó támogató 
nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
12./ Együttműködési megállapodás a Szakáts kert fenntartására 
Előterjesztő: Detre László ÜJKB elnök 
 
Detre László elmondja, hogy idő közben felmerültek kérdések, amiket tisztázni kell. Kéri, hogy vegyék le a 
napirendről. 
 
A testület a javaslatot 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
 
13./ Kényszerbérlet felszámolása (Bajcsy-Zs. u. 4.) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést és az előzményeket. A bérlők jelentkeztek a problémák 
megoldására. 8 millió Ft-os ajánlattal indult az egyezkedés, melyet 3,5 millió Ft-ra sikerült lealkudni, 
melynek 50%-át a központi költségvetés fizeti. A PEKB az előterjesztést megtárgyalta és javasolta az 
előterjesztés elfogadását. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

62/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2131 Göd, Bajcsy Zs. u. 4. sz. alatti kényszerbérletet fel kívánja számolni, melynek megváltási 
összege mindösszesen: 3.500.000 Ft. Ebből az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
által nyújtott támogatási összeg 1.750.000 Ft, Göd Város Önkormányzatát terhelő rész, 1.750.000 
Ft.  
Az önkormányzatot terhelő rész pénzügyi fedezete a kamatbevételi többletet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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14./ Hivatali gépjármű cseréje 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György a PEKB is tárgyalta az előterjesztést. Véleménye szerint ezt az összeget a költségvetésbe 
be kellett volna tervezni.  
 
Mikesy György javasolja, hogy kössenek lízingszerződést és akkor az tervezhető a költségvetés készítésekor. 
 
Markó József elmondja, hogy a lízing mindenféleképp többe kerül. 
 
Mikesy György ismerteti a lízingszerződés pénzügyi feltételeit. 
 
Markó József kérdése, hogy a vétel mellett szavaz lízing módján? 
 
Lenkei György ügyrendi javaslata, hogy készítsék elő még jobban és több féle konstrukcióban a vételt. 
 
Kruzslicz István ügyrendi javaslata, hogy az eredeti formát tegyék fel szavazásra. 
 
Lenkei György ügyrendi javaslatát a testület 10 igen, 3 nem, 2 tartózkodással elfogadja. 
 
 
 
15./ 2008. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy mikorra tehető a közbeszerzés? 
 
Popele Julianna elmondja, ha megkötik a támogatási szerződést a kerékpárúttal kapcsolatban. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

63/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2008. évi közbeszerzési tervet az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés megnevezése 
Építési beruházás Kerékpárút építés 
Szolgáltatás Közterült-fenntartás 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
16./ GSE kérelme /tulajdonosi hozzájárulás stég elhelyezéséhez/ 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Eddig minden évben megkérték ezt a hozzájárulást. Javasolja, 
hogy a hozzájárulás a visszavonásig illetve a szakosztály fennállásáig legyen érvényes. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a stég a Béke utca végén van. 
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Kovacsik Tamás azért történt a módosítás, mert a kérelmező rossz helyre rajzolta be. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

64/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gödi 525 hrsz-ú ingatlanra az úszómű fennmaradásához a tulajdonosi hozzájárulást visszavonásig illetve a 
kajak-kenu szakosztály fennállásáig megadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
17./ Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő sajnálja, hogy mint érintett képviselőt nem vonták be az előkészítésbe. Kérdése, 
hogy mi döntött a Tóth Árpád út mellett a Béke út helyett? Amennyiben a Béke úton menne le az elvezetés, 
akkor minőségi javulást hozhatna a környéken.  
 
Popele Julianna elmondja, a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet már a terveztetés időpontjában 
is. Az indokolja ezt a területet, mert a külterületekről befolyó víz ezekre a területekre zúdul be. A Tóth Árpád 
utcai árkot burkolt árokká kívánják átalakítani.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő véleménye szerint a válasz hiányos. A kérdése nagy mértékbe arra vonatkozott, 
hogy miért nem a Béke út felé megy a csapadékvíz elvezetés? Véleménye szerint a Béke úton indokoltabb a 
fejlesztés, mint a Tóth Árpád utcában.  
 
Markó József kérdése, hogy tervezők készítették a terveket? 
 
Nógrádi Gergely ügyrendi javaslata, hogy a képviselőknek a bizottsági ülésen kell részletesen tárgyalni egy 
előterjesztést. Javasolja, hogy szavazzanak. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 12 igen, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
Szegedi Sándor ismerteti a szakmai hátteret.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadja. 
 

65/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával kiírt „KMOP-2007-
3.3.1/B belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” pályázaton részt kíván venni.  
A pályázat összege: bruttó 102.483.306 Ft, támogatás 92.234.975 Ft. 
A pályázathoz szükséges 10%-os önrészt, 10. 248. 331 Ft-ot az Önkormányzat a tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
 
Határidő. Azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
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18./ Vételi ajánlat a 1828 hrsz-ú ingatlan egy részére 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Horváth Szabolcs jelentette be vételi szándékát erre a területre, 
és telek-kiegészítésként szeretné megvásárolni. A PEKB az előterjesztést megtárgyalta. Korábban a VfB is 
tárgyalta a kérelmet és támogatták. 
 
Dr. Pintér György 2000 Ft+ÁFA/m2 árat javasolt a bizottság.  
 
Kovacsik Tamás ismerteti a VfB javaslatát, ami az 1. sz. alternatíva volt. 
 
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással 4 tartózkodó, 11 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
rendeletet alkotja, és határozatot hozza: 
 

Göd Város Önkormányzatának 25/2008.(IV. 24.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és 

változtatási tilalom megállapításáról szóló 16/2004.(VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 3.§-át az alábbiak szerint módosítja: 
A telekalakítási tilalmat az alábbi ingatlan tekintetében megszünteti:  
Göd 1828, 6711 és 6710 hrsz-ú ingatlanok tekintetében. 
 

2.§ 
 
Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester                                                               Jegyző 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 26/2008.(IV. 24.) sz. Ök. rendelete a vagyongazdálkodásról 
szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 

hrsz ingatlan címe ingatlan 
megnevezés 

terület 
m2 

tulajdoni 
hányad forgalom képesség megjegyzés 

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

1828/1 
Nemeskéri Kis 
Miklós út közterület 16028 1/1 forgalomképtelen Osztás miatt 

Telek-
kiegészítés 
1828/2  

Nemeskéri Kis 
Miklós út 

Beépítetlen 
terület 266 1/1 forgalomképes 

Osztásból 
keletkezett, 
átminősített 

 
2.§ 

 
Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
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Polgármester      Jegyző 
 
 

66/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. Hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező a Dunakeszi Körzeti Földhivatal 

nyilvántartásában Göd belterület 1828 hrsz. alatti. „Kivett közterület” megnevezésű 16294 m2 
térmértékű ingatlan megosztásához oly módon, hogy ezen ingatlanból az alábbi ingatlanok 
kialakítására kerül sor: 
 

1828/1 hrsz Kivett közterület 16028 m2 
1828/2 hrsz Kivett közterület   266 m2 

 
2. Fentiek szerint kialakított 1828/2 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatását kéri a 

Dunakeszi Körzeti Földhivataltól „Kivett közterület” megnevezésű ingatlanból „Kivett 
beépítetlen területté”. 

3.  Értékesíti a fentiek szerint jogerősen kialakított 1828/2 hrsz-ú ingatlant Horváth Szabolcs Vác, 
Bauer M. u. 43. sz. alatti lakos részére 2. 000 Ft + ÁFA/m2 vételáron.  

4. A terület megosztásával kapcsolatos vázrajok elkészítése záradékolása, valamint a telefon és 
gázszolgáltatóval történő szolgalmi jog megállapodás megkötése és bejegyeztetése Vevő 
feladata. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
Felhatalmazza Polgármestert arra, hogy a szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, 
valamint a földhivatali eljárással Dr. Nyitrai Judit ügyvédet (2600 Vác, Jókai u. 4. I/63.) megbízza.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy Dr. Gyenes Levente is nyújtott be vételi szándékot.  
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előzményeket és a VfB döntését.  
 
Dr. Pintér György 20. 000 Ft +ÁFA/m2 árat javasolt. 
 
Kruzslicz István elhangzott, hogy a befolyó pénz a sétány felújítására kerüljön felhasználásra. 
 
Nógrádi Gergely összefoglalja az elhangzottakat.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy mi a vélemény a lakosság körében? 
 
Kovacsik Tamás a sétány járhatatlansága csak két helyen fordul elő, amit ebből a befolyó összegből 
megoldható.  
 
Rábai Zita ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 14 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással 1 tartózkodó, 14 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
rendeleteket alkotja, és határozatot hozza: 
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Göd Város Önkormányzatának 27/2008.(IV. 24.) sz. Ök. rendelete a vagyongazdálkodásról 
szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

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

hrsz ingatlan 
címe 

ingatlan 
megnevezés 

terület 
m2 

tulajdoni 
hányad forgalom képesség megjegyzés 

562 
Duna 
part mocsár 8828 1/1 forgalomképtelen Törölve 

562/1 
Duna 
part mocsár 8712 1/1 forgalomképtelen Osztásból létrejött 

Telek-kiegészítés 
(562/2 ) 

Duna 
part 

Beépítetlen 
terület 116 1/1 forgalomképes 

Osztásból létrejött 
átminősítés  

 
2.§ 

 
Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 28/2008.(IV. 24.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és 

változtatási tilalom megállapításáról szóló 16/2004.(VI. 28.) sz. Ök rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
 
A rendelet 3.§-át az alábbiak szerint módosítja: 
 
A telekalakítási tilalmat az alábbi ingatlan tekintetében megszünteti: 
562 és 543/3 hrsz-ú ingatlanok tekintetében. 
 

2.§ 
 
Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 

67/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ Hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező a Dunakeszi Körzeti Földhivatal 
nyilvántartásába Göd belterület 562 hrsz. alatti, „Kivett mocsár” megnevezésű 8828 m2 térmértékű 
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ingatlan megosztásához oly módon, hogy ezen ingatlanból az alábbi ingatlanok kialakítására kerül 
sor: 
 
562/1 „Kivett mocsár” 8712 m2 
562/2 „Kivett mocsár” 116 m2 
 
2./A fentiek szerint kialakított 562/2 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatását kéri a 
Dunakeszi Körzeti Földhivataltól „Kivett mocsár” megnevezésű ingatlanból „Kivett beépítetlen 
területté”. 
3./ Értékesíti a fentiek szerint jogerősen kialakított 562/2 hrsz-ú ingatlant Dr. Gyenes Levente (2131 
Göd, Duna-köz 1. sz. alatti lakos) Vevő részére 20. 000 Ft + ÁFA/m2 áron, adásvétel jogcímen. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására azzal, hogy fenti ügylet lebonyolításához 
szükséges változási vázrajz elkészítése és földhivatali záradékolása Vevő kötelezettsége és költsége. 
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, 
valamint a földhivatali eljárással Dr. Nyitrai Judit ügyvédet (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.) megbízza.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Dr. Pintér György ügyrendi javaslata, hogy az ajánlatok 3 hónapra vonatkozzanak. 
 
A testület a javaslatot 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

68/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy határoz, hogy az ingatlan-értékesítési ajánlatokat 3 hónapig tartja fenn. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
19./ Mobiltelefon használatára vonatkozó szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

69/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Egyetért azzal a javaslattal, hogy azon önkormányzati képviselőt, aki csatlakozik az önkormányzati flottához 
és az Önkormányzat által finanszírozott mobiltelefon előfizetéssel rendelkezik, a cégtelefon használatával 
kapcsolatosan az alábbi fizetési kötelezettség terheli: 
Alapdíj + legfeljebb 5. 000 Ft/hó telefonszámla összegig az összeg 20%-ának megtérítésére köteles. A 
számla teljes összegéből az ezen összeg feletti részt a képviselő viseli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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Szünet 
 
 
20./ Egyebek 
 
Markó József a Gödi Körképpel kapcsolatban bejelenti, hogy a szerződésnek megfelelően a Postával kötött 
terjesztési szerződést a kiadó, de sok volt a panasz. Ezért a terjesztésre új szerződést szeretne kötni a kiadó. 
Ehhez azonban szükséges a kiadóval kötött szerződés módosítása. Javasolja, hogy a teljesítés akkor legyen 
elfogadható, ha eljutott a lakossághoz az újság.  
 
Kruzslicz István szerint már több helyen kaptak újságot az emberek, mint korábban. 
 
A testület a bejelentést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

70/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Gödi Körkép kiadójának terjesztésre vonatkozó szerződésmódosítására vonatkozó bejelentést tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 

I. Dunakeszi Rendelőintézet támogatása 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Javasolja továbbá, hogy a háziorvosokat is támogassák.  
 
Lenkei György elmondja, hogy a SZB tárgyalta a kérelmet és támogatta. 
 
Dr. Pintér György elmondja, a PEKB is tárgyalta a kérelmet és támogatta. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Szegedi Sándor 4 millió Ft támogatást javasol. 
 
Markó József elmondja, felmerült a szociális intézmények kistérségbe szervezése is, de még kidolgozás alatt 
áll és döntenie kell a testületnek. Kérdéses azonban a kistérség későbbi működése.  
 
Dr. Pintér György elmondja, az SZB fedezetként a kötvénykibocsátásból befolyt bevételt javasolta. 
 
Mikesy György kimegy. 
 
A testület a 4 millió Ft-ot 13 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

71/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Dunakeszi Rendelőintézetet 2008. évre 2x2 millió Ft-tal támogatja 2008. május 01-től. 
 
Határidő: 2008. május 01. 
Felelős: polgármester 
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II. Étkezési térítési díjak módosítása 

 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Mikesy György visszajön. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 29/2008. (IV. 24.) 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) rendelet módosításáról. 

  
1.§ 

  
A rendelet 7.§-ában rögzített egyes adatok az alábbiak szerint módosulnak: 

  
Németh László, Huzella Tivadar Iskola konyhák által nyújtott élelmezési nyersanyag normák és 
térítési díjak  

Gyermekek Nyersanyagnorma Ft/nap Térítési díj Ft/nap  
Óvodás gyermek napi 3 x étkezés 245 295 

Felnőttek   
Idősek Klubja ellátott napi 3 x étkezés 533 640 
Szociális étkezés ebéd 253 550 
 
Bölcsőde által nyújtott étkezés nyersanyag normái és térítési díjai 
 
Gyermek napi 4 x étkezés 238 285 

 
2.§ 

 
A rendelet többi része változatlan formában hatályban marad. 
 

3.§ 
 
A rendelet 2008. május 1-én lép hatályba. 
 
 
   Polgármester      Jegyző 
 
 

III. Kincsem épület sora 
 
Markó József a korábbi elképzeléshez képest úgy kell az épületet használni, hogy az megfeleljen a 
pályázatnak. A tervek szerint az épületben bank, posta, az okmányiroda, városi tájékoztató iroda, városi 
helytörténeti gyűjtemény kerülhetne elhelyezésre. Kialakításra kerülhetne egy tér is. A kincsemnél lévő 
kereskedelmi egységek is beköltözhetnének az épületbe. A döntésre két hét múlva kerülne sor, mert addig 
még folynak tárgyalások. Ismerteti a pályázati elképzeléseket. 
 
 

IV. Elővásárlási jog  
 
Markó József elmondja, hogy erre az elővásárlásra akkor lenne szükség, ha nyernek a pályázaton. Az 
ingatlan vásárlás is fedezhető a pályázati keretből. Amennyiben nem nyernek a pályázaton, akkor 
felszabadítják az elővásárlást. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
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Göd Város Önkormányzatának 30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és 

változtatási tilalom megállapításáról szóló 16/2004. (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 25. 
§ (1) bekezdésében rögzített jogok érvényre jutása érdekében, élve a jogalkotásról szóló többször módosított 
1987. évi XI. törvény 10. § b) pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) pontjában biztosított jogával az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
A településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és 
változtatási tilalom megállapításáról szóló 16/2004. (VI. 28.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: Rendeletet) 1 
§-a (1) bekezdésének szövegét a következőképpen állapítja meg: 
„(1) Göd Város Önkormányzata a településrendezési feladatok, a településszerkezeti tervben rögzített 
közérdekű célok megvalósítása, az alább meghatározott településrendezési célok biztosítása érdekében a (2) 
bekezdésben felsorolt ingatlanokra megállapítja Göd Város Önkormányzata elővásárlási jogát. Göd Város 
Önkormányzatának a Göd belterület 2690/1 hrsz-ú, tulajdonában álló „Kincsem Közösségi Ház” ingatlan, 
mint központ bővítéséhez, ezzel a kiemelt településrendezési célt képező városközpont kialakításához van 
szüksége az alábbi szomszédos, illetve közeli ingatlanokra. Eme meghatározott és kellőképpen körülhatárolt 
célját más módon elérni nem tudja.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 1 §-a a következő szövegű és tagolású, pontokba szerkesztett (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) Göd Város Önkormányzata elővásárlási jogot állapít meg az alábbi ingatlanok tekintetében: 
 a) Göd belterület hrsz. 2692 Mihácsi utca 4. szám alatti lakóház, udvar és gazdasági épület, 
 b) Göd belterület hrsz. 2694 Mihácsi utca 8. szám alatti lakóház és udvar, 
 c) Göd belterület hrsz. 2690/5 Pesti út 2690/5 alatti társasház, 
 d) Göd belterület hrsz. 2690/5/A/1 társasház, üzlet, 
 e) Göd belterület hrsz. 2690/5/A/2 társasház, üzlet, 
 f) Göd belterület hrsz. 2690/5/A/3 társasház, üzlet, 
 g) Göd belterület hrsz. 2690/6 Pesti út 2690/6 alatti társasház, 
 h) Göd belterület hrsz. 2690/6/A/1 társasház, üzlet, 
 i) Göd belterület hrsz. 2690/6/A/2 társasház, üzlet, 
 j) Göd belterület hrsz. 2690/6/A/3 társasház, üzlet, 
 k) Göd belterület hrsz. 2690/6/A/4 társasház, üzlet, 
 l) Göd belterület hrsz. 2690/8 Pesti út 2690/8 alatti üzlet, udvar” 
 

3. § 
 
(2) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel kihirdetése napján lép hatályba. 
(3) E rendelet (2) bekezdésével megállapított 3. § a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) és l) pontjai külön-külön 

akkor lépnek hatályba, ha Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 
határozatban megállapítja az ingatlanok elővásárlási joggal történő megterhelését és az erről hozott 
határozatot az érintett ingatlanok tulajdonosaival szabályszerűen közli és a döntés jogerőre emelkedik. A 
Bizottság döntése ellen 30 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat az érintett jogorvoslatért. Ekkor 
a Képviselő-testület fellebbezést elutasító döntése a kézbesítéssel jogerőre emelkedik és ezzel lépteti 
hatályba a vonatkozó rendeleti pontot. Az érintett ingatlan tárgyában hozott hatályba léptető határozat 
jogerőre emelkedése napján lép hatályba az érintett ingatlan elővásárlási joggal való megterhelését 
meghatározó pont. 

 
 

Polgármester       Jegyző 
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V. kerékpárúthoz telek-kisajátítások 

 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Nógrádi Gergely kimegy. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint kétséges, hogy kerékpárút céljára lehetséges-e a kisajátítás. Észrevételezi, 
hogy a nyomvonal eltér a testület által elfogadottól. Vélemény szerint az előkészítés nem volt megfelelő.  
 
Markó József szerint minden lépést, ami előre visz, meg kell tenni.  
 
Lenkei György szerint szántóföldekről van szó és nem minden ingatlan tulajdonosa gödi. Véleménye szerint 
nincs szó károsításról. Javasolja, hogy támogassák az előterjesztést.  
 
Rábai Zita kérdése, ki döntötte el, hogy a közösség érdeke a kerékpárút megépítése? Hiányolja, hogy nem 
volt kikérve a lakosság véleménye még a pályázat benyújtása előtt. A pályázatra hivatkozva városfejlesztési 
stratégiát készítenek, ami több évre dönti el a város jövőjét. Kérdése, hogy mire kötötték meg a szerződést? 
Javasolja, hogy a Gödi Körképben kapjon nagyobb nyilvánosságot a pályázat. 
 
Popele Julianna az érintett ingatlan-tulajdonosok száma 65. A kisajátítandó 14 területből 6 tulajdonossal már 
megegyeztek.  
 
Szegedi Sándor ügyrendi javaslata, kéri, hogy szavazzanak. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 12 igen, 2 nem, szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő arról nincs meggyőződve, hogy jó a kerékpárút nyomvonala. Véleménye szerint 
Alsógöd is jogosult arra, hogy ilyen jellegű beruházást kapjon. A testület olyan döntést akar hozni, hogy 
elveszi 14 ingatlan tulajdonosának tulajdonjogát. Ebből pereskedés lehet, ami nem biztos, hogy segíti a 
pályázat sorsát. 
 
Nógrádi Gergely visszajön.  
 
Markó József szerint arról kell dönteni, hogy továbblépnek-e vagy sem. 
 
Lenkei György szerint nem csak a bócsaiaknak készül a kerékpárút.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 3 tartózkodással elfogadja. 
 

72/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába felvett, alábbi ingatlanok tekintetében kisajátítási eljárást 
kezdeményez, ezen eljárás megindítására és az önkormányzat képviseletére meghatalmazza Dr. Szinay József 
jegyzőt: 
 
A kisajátítási eljárással érintett ingatlanok az alábbiak: 
018/20 
018/19 
018/17 
018/14 
018/12 
018/16 
018/13 
018/10 
039/19 
039/12 
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037/1 
6226 
6956/6 
6956/5 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 

VI. Ady Klub helyzete 
 
Markó József elmondja, hogy a felsőgödiek kérése, hogy az Ady Klubot úgy működtessék, hogy oda el 
tudjanak járni a lakók. Javasolja, hogy 4 órás állást alakítsanak ki december 31-ig. 
 
Nógrádi Gergely kéri, hogy ez a kérés érkezzen be a szakbizottság elé.  
 
Markó József szerint lehet tárgyalni, de véleménye szerint nem nagy a költsége. Javasolja, hogy a következő 
ülésen tárgyalják meg. 
 
 

VII. Megyei Közgyűlés pályázata 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

73/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Pest Megye Önkormányzatának a XXIX. Nyári Olimpiai játékokra vonatkozó pályázati felhívására 
 
SLEZÁK ISTVÁN –t a  
Gödi Sportegyesület kajak-kenu Szakosztály sportolóját javasolja szurkolóként való részvételre. 
 
Slezák István kajakos az alábbi eredményeket érte el: 
 

Ifjúsági Világbajnokságon 500 m  8. hely 
                 1000 m  7. hely 
  2007. Magyarország legjobb ifjúsági kajakosa, többszörös magyar bajnok 
  Ausztrália ifi olimpia K4 – 1000 m 1. hely 
  
Határidő: 2008. május 8. 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 

VIII. Szegedi Sándor bejelentése 
 
Szegedi Sándor ismerteti a helyi vállalkozók tiltakozását a tervezett élelmiszer nagyáruház ellen.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy érdemben nem sokat tehetnek, mivel magántulajdont adtak el egy 
vállalkozásnak. Jogilag meg fogják vizsgálni, mit tudnak tenni. 
 
Markó József elmondja, hogy nem a testület hanem a hatóság fogja az építési engedélyt kiadni.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, az elsődlegesen benyújtott tervet nem tudták elfogadni, amit ezt követően 
megváltoztattak. Sok kikötést írtak elő a vállalkozásnak, amit elfogadott a vállalkozó.  
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Nógrádi Gergely kérdése, hogy hol tart az ügymenet? 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy a foglalózásnál. 
 
 

IX. Szkander Bajnokság megrendezése 
 
Markó József elmondja, hogy Gödön lesz 2010-ben a szkander világkupa és ehhez kérnek majd 
önkormányzati támogatást.  
 
 

X. Szabó Csaba tájékoztatása 
 
Szabó Csaba elmondja, hogy elindítottak egy hulladékszedési akciót az illegális hulladék felszámolására. 
Most hétvégén ismét megrendeznék az akciót. Amennyiben ismét esik az eső, akkor a takarítást elhalasztják 
és csak a külterületeken egy részleges takarítást végeznek el.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy pályáztak az illegális hulladéklerakók felszámolására? 
 
Szabó Csaba elmondja, az idén lemaradtak a pályázatról. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő nem érti, hogy miért maradtak le a pályázatról? 
 
Szabó Csaba elmondja, hogy a város rendelkezik GPS térképpel. 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirend fellebbezés, amit a testületnek zárt ülés keretében kell 
tárgyalnia. 
 
A testület a zárt ülést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
Markó József megköszöni a jelenlévők részvételét és a testület zárt ülés keretében folytatja a napirendek 
tárgyalását, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
     polgármester       jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 
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