
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. július 2-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő, Szegedi Sándor, Sándor István, Pinczehelyi Tamás, Kruzslicz István nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat és az utólag kiosztott anyagokat. Elmondja, a Bozóky Gyula tér tervezésével 
kapcsolatban is érkezett előterjesztés, melyet tárgyalni kell. 
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy első napirendként a Bozóky Gyula tér tervezését tárgyalják meg. 
 
A testület a napirendi pontokat 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Bozóky Gyula tér tervezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
2./ Az óvodai helyzet aktualitásai, közbeszerzési eljárás és a közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
3./ „Funkcióbővítő városrehabilitáció” KMOP-5.2.1/B pályázat aktuális kérdései és egyéb pályázati 
kérdések 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
4./ A regionális vízműtársaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
5./ Állattartási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
6./ Közterülethasználatról szóló rendelet 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
7./ Költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
8./ Piarista iskola parkolási rendelete 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
9./ FIDUCIA kötvénnyel kapcsolatos kérdések 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
10./ Alapítványi támogatások 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
11./ Befogadó nyilatkozat játszótér megépítéséhez 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
12./ Jeltolmácsolási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
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13./ A Közigazgatási Hivatal által a felsőgödi vasútállomás büféjével kapcsolatban kezdeményezett 
vizsgálat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
14./ Telekalakítási tilalom feloldása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
15./ Szálender tanya rendezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
16./ Beniker Kft kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
17./ Kistérségi megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
18./ Út átminősítése közúttá 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
19./ Kerékpárút építéshez terült vásárlás 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
20./ Gorkij közben kocsibeállók kialakítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
21./ Hévíz elnevezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
22./ Gyógyszertár ügyeleti rendjének véleményezése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Egyebek 

I. Háziorvosok támogatása 
II. Díszpolgári cím 

 
 
 
1./ Bozóky Gyula tér tervezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
Hubainé Horváth Nóra tervező ismerteti a tér megújítására vonatkozó elképzeléseket. Feltétlenül szükséges a 
tér útburkolatának cseréje, a légvezetékek megszüntetése. Megvizsgálták a műszaki és a jogi hátteret is. 
Felmerül az az elképzelés, hogy a piacot áttelepítsék, de komoly lakossági tiltakozásba ütköztek. Fontos 
szerepet tölt be a játszótér.  
 
Szabadi Imre tervező a téren jelenleg található épületekkel kapcsolatban elmondja, hogy nem illeszkednek a 
környezetbe. A tér értékeit természetesen meg kell őrizni, de egy olyan építészeti keretbe, ami esztétikailag 
is megfelelővé teszi. A tűzoltószertárt felújítanák és megnyitnák. Jelentős probléma a parkolás kérdése, ezért 
a területen a lehető legtöbb parkolót próbálták kialakítani. A terv a készülő szabályozási tervnek minden 
vonatkozásban megfelel.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, ha a testület nem emel kifogást a terv ellen, akkor megtörténne a költségvetés 
elkészítése és amennyiben azt is elfogadják, akkor már be lehetne építeni a jövő évi költségvetésbe. 
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Rábai Zita szerint a városban még számos hely van, ami megérdemelné a rendezést. A határozati javaslatba 
kéri, hogy biztosítsanak pályázati önrészt és ne teljes egészében az önkormányzat finanszírozza a 
megvalósítást, hanem ha lehet pályázzanak.  
 
Markó József elmondja, a vasút másik oldalán a Kisfaludy utcában épül egy orvosi rendelő és patika, ahol 
kialakításra kerül egy kis tér. Véleménye szerint a piacot át lehetne hozni erre a térre, ezzel a Bozóky téren 
jelentős területnagyság szabadulna fel.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, ez felmerült a bizottsági ülésen is, de a tapasztalatok szerint a piac reggel 
működik és utána lehetne másra is használni a területet. 
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint nem ez az egyetlen tér, amire terv készül. A másik két tér tervezésére 
pályázaton nyertek összeget. A tervtanács is javasolta a terv elfogadását. A tervek szerint a cukrászda 
üzemeltethetné a nyilvános WC-t. A tér elkészítése szakaszolható.  
 
Rábai Zita hasznosnak tartja, hogy tervek készülnek. Javaslata az volt, hogy a megvalósításról a döntést a 
költségvetés elkészültéig halasszák el. 
 
Dr. Bognár László javasolja, hogy valamilyen formába a jövő évi költségvetésbe a tér egy részének 
megépítését tervezzék be.  
 
Dr. Pintér György szerint most csak a felújítást kell támogatni és felhatalmazni a tervezőket a költségbecslés 
elkészítésére. Amennyiben lesz lehetőség, akkor pályázni kell.  
 
Markó József kérdése, mit jelent az előterjesztésbe a jövő évi költségvetési kidolgozás? Most nem lehet 
kötelezettséget vállalni a jövő évi költségvetésre.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, most csak elvileg kell támogatni a tervet, és ezt követően készítik el a 
költségvetést. Ez aztán visszakerül a PEKB elé megtárgyalásra. 
 
Markó József szerint a tervet bővíteni és nem szűkíteni kell. Szeretne több tervet is látni.  
 
Rábai Zita szerint most arra kell döntést hozni, hogy készüljön el a költségvetés. Igazából ennek a 
rendezésnek nem volt társadalmi vitája. Javasolna egy lakossági fórumot a környéken.  
 
Dr. Pintér György szerint a lakossági fórumnak akkor van értelme, ha már látják a költségeket is.  
 
Bertáné Tarjányi Judit felhívja a figyelmet, ahhoz, hogy pályázhassanak engedélyes tervekkel kell rendezni.  
 
Dr. Pintér György kérdése, lehet arról tudni, hogy esetleg lesz olyan pályázat, amin indulni tudnak? 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy mi alapján kezdtek el tervezni a tervezők, tárgyalták a bizottságok? Nem érti, 
hogy miért rohannak és miért nem kapták meg az anyagot időben? 
 
Markó József szerint azzal mindenki egyetért, hogy a teret rendezni kell.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy megkereste a Bozóky Gyula Alapítvány a tér rendezése ügyében. A tér 
rendezésének előkészítését rábízták az alapítványra.  
 
Kovacsik Tamás azért hozták most be az anyagot a testület elé, hogy a költségvetés a nyár folyamán 
elkészülhessen és ősszel már a testület elé kerülhessen. Kéri, hogy engedje tovább a tervet a testület.  
 
Markó József szerint most ne betonozzák be a tervet.  
 
Nógrádi Gergely kifogásolja, hogy nem kapták meg az előterjesztést.  
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Szabó Csaba szerint most csak elvi döntésről van szó, hogy el tudjon indulni a munka. Szavazzák meg azt, 
hogy induljon el a tervezés. A piaccal kapcsolatban elmondja, hogy a piacnak múltja van, amelyre a lapos 
tetős ház is épült. Véleménye szerint a piacot nem kéne elvinni a mostani helyéről.  
 
Rábai Zita szerint a lakók csak egy biztonságos játszóteret szerettek volna a térre. Véleménye szerint a 
végleges döntéssel ráérnek őszig.  
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint a piac nem kardinális kérdése a tervnek, hiszen többcélú a tér hasznosítása. 
 
Detre László kérdése, lehet változtatni a terven? Javasolja, hogy a lakossági fórum után az ott felmerült 
igények kerüljenek beépítésre. Ahhoz, hogy tovább lehessen lépni, egy elvi engedélyt, mindenféle 
kötelezettség nélkül meg lehetne adni.  
 
Markó József elmondja, a tér rendezésével a testület egyetért, az anyagi vonzatára készüljön költségbecslés, 
amennyiben még érkezik javaslat, akkor legyen beépíthető a tervbe. A terv még ne legyen végleges, azon 
lehesse változtatni. 
 
A most bemutatott terv költségvetését készítsék el és a következő rendes PEKB, VfB és testület ülésére 
kerüljön beterjesztésre.  
 
A testület a javaslatot 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

135/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Bozóky Gyula tér rendezésére vonatkozó terv készítőit, hogy a bemutatott elképzelés 
költségbecslését készítse el, terjessze be a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, valamint a 
Városfejlesztési Bizottság következő, munkaterv szerinti ülésére. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
   Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirend zárt ülés, amiről szavazni kell.  
 
A testület a zárt ülést 9 igen, 3 tartózkodással elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
Szünet 
 
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott 137/2008 sz. ök. határozatot. Meg kell oldani az átmeneti 
problémákat, ameddig elkészül az új óvoda. Több megoldásra is van lehetőség. Ebben az ügyben még 
elemző munkát végeznek.  
 
Dr. Szinay József elmondja, az ideiglenes elhelyezéssel kapcsolatban több kérdésben kell dönteni a 
testületnek, melyeket ismertet. Érkezett ajánlat egy családi ház bérbe adására. Lehetőség lenne arra is, hogy 
gyerekek magánóvodába járjanak, melyet az önkormányzat támogatna. Szükséges a felvételi bizottság 
létrehozása.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, mennyi lenne a bérleti díj? Kifogásolja, hogy nem volt a szakbizottság előtt az 
előterjesztés.  
 
Dr. Bognár László elmondja, akkor fogják megtudni, hogy mennyi gyerek van, ha már tudják mikorra lesz 
kész az új óvoda. Amennyiben a konténer mellett döntenek, akkor még van idő a döntésre. A családi ház 
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bérleti díj havi 100 eFt lenne. A magánóvodák is kb 35 óvodás gyermeket tudnának átvenni. A pontos 
számokat még nem ismerik, azt ki kell számolni.  
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy jelenleg két cégtől kaptak ajánlatot konténer bérlésére. Árat nem akar 
mondani, mert még folynak a tárgyalások. A havi bérleti díj 50 gyerekre kb. 100 eFt. Van egy egyszeri díj is, 
ami 500 eFt körüli összeg.  
 
Popele Julianna elmondja, tárgyalást folytattak konténerbérlés ügyében. Az ajánlatból is kiderült, hogy a 
hatósági engedélyt az önkormányzatnak kell megszerezni. A konténer belmagassága 2,35 magas. Az előírás 
szerint 3 méternek kell lennie. Van más méretben is konténer, de azt csak megvásárolni lehet. A 
vizesblokkok felnőtt méretbe készültek, ami szintén nem felel meg az óvodának. Az önkormányzatnak kell 
biztosítania a közműcsatlakozást és az alapozási munkákat. Kiszámolta az egy főre jutó költségeket.  
 
Nógrádi Gergely nem tudja azt, hogy hány gyerek kezdene szeptember, október és november 1-én. Mekkora 
segítség az, ha a magánóvodába helyeznék el a gyerekeket? Hiányolja, hogy nem látnak számokat. 
 
Markó József javasolja, hogy a KOB rendezze el az átmeneti helyzet megoldását.  
 
Nógrádi Gergely szerint a testület hozott egy határozatot, ami még él.  
 
Dr. Szinay József elmondja, a probléma megoldása a testület hatáskörébe tartozik, de lehetőség meg van 
arra, hogy a hatáskört a testület a bizottságra átruházza. Javasolja, hogy a testület delegálja a hatáskört a 
KOB részére. 
 
Szabó Csaba kérdése, hogy a felvételt kérők jelentkeztek már? 
 
Szabó Zsófia elmondja, hogy az áprilisi beíratások után ezeket a számokat már leírták. 80% szeptemberben 
kezdene és 20% pedig októberben. Jelenleg 126 új gyerek van beíratva az óvodába.  
 
Markó József kérdése, hány gyereket nem tudnak elhelyezni? 
 
Szabó Zsófia elmondja, a felsőgödi óvodában 48-at. 
 
Karaszek Ernőné tájékoztatja a képviselőket, hogy Alsógödön 49 gyereket nem tudnak elhelyezni. 
 
Nógrádi Gergely szerint nem látják pontosan, hogy melyik gyereken milyen megoldás segítene. 
 
Dr. Szinay József ismerteti a gyerek-elhelyezési megoldásokat.  
 
Csányi József kérdése, hogy mennyi időre bérelnék az ingatlant? Véleménye szerint rövid időre nem 
érdemes bérelni, mert sokat rákölteni az épületre.  
 
Szabó Zsófia csak augusztus végén tudja megmondani azt, hogy hány gyerek van, akit el kell helyezni. 
 
Markó József szerint a részletkérdések megtárgyalását utalják át a KOB-hoz.  
 
Dr. Pintér György szerint a város költségvetése nem fogja elbírni a plusz költségeket. Véleménye szerint 
ideiglenesen megoldható, hogy nagyobb csoportlétszámmal működjenek a csoportok. 
 
Dr. Szinay József elmondja, a KOB önállóan a hatáskörrel nem tud mit kezdeni. Javasolja, hogy valamennyi 
összeget kapjon a bizottság, amivel gazdálkodhat utólagos elszámolással. 
 
Nógrádi Gergely szerint az új óvodát külön kell kezelni. 
 
Sellyei Noémi 2008. szeptemberétől több előírás is van, amit teljesíteni kell. 
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Dr. Bognár László szerint, azokat a gyerekeket, akinek az édesanyja otthon van, külön csoportba kell 
elhelyezni. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy a magánóvodákkal is egyeztetve van az elhelyezés? 
 
Rábai Zita szerint a szülők a legbizonytalanabbak, mert nem tudják, hogy mi lesz a gyerekekkel ősszel. Azt, 
hogy nem tudják elhelyezni a gyerekeket a lakosságnak tudnia kell.  
 
A testület az óvodai elhelyezéssel kapcsolatos problémák megoldását a KOB-nak ruházza át. Fedezet a 
kamatbevétel. A Polgármesternek pénzügyi ellenjegyzése van a kötelezettségvállalás előtt. A keret nagysága 
5 millió Ft.  
 
A testület a javaslatot 9 igen, 3 tartózkodással elfogadja. 
 

138/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2008. évi óvodai elhelyezéssel kapcsolatos problémák megoldását és a Felvételi Bizottság létrehozását a 
Közművelődési és Oktatási Bizottság hatáskörébe ruházza át. A megoldáshoz 5 millió Ft-os keretet biztosít, 
azzal a kikötéssel, hogy a Polgármesternek a kötelezettségvállalás előtt pénzügyi ellenjegyzési joga van.  
Fedezete a kamatbevétel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Dr. Nagy Atilla a felvételi bizottságra vonatkozó előterjesztés módosítását javasolja azzal, hogy az SZMK 
vezetőket is vegyék be. Az óvodavezetők csak tanácskozási joggal vennének részt.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy a felvételi döntésnek mi a határideje? 
 
Karaszek Ernőné elmondja, hogy az óvodák zárása előtt tájékoztatni kell a szülőket a felvételről. 
 
 
3./ „Funkcióbővítő városrehabilitáció” KMOP-5.2.1/B pályázat aktuális kérdései és egyéb pályázati 
kérdések 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti a pályázatok jelenlegi állását. A kerékpárúttal kapcsolatban a telekvásárlások a 
végéhez közelednek. A hivatal udvarán lévő kisépület felújításának tervezése folyamatban van. A 
városközponti pályázat beadásra került, jelenleg a bírálati szakaszban van. Lesz egy pályázat, amire pályázni 
fognak és a hivatal korszerűsítésére kerül majd kiírásra.  
 
A testület a tájékoztatót 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

139/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az önkormányzat pályázataival kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
4./ A regionális vízműtársaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba adása 
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Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

140/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, a 
település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz elvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos 
feladatainak elősegítése érdekében Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) jelenlegi teljes állami 
tulajdonban részvénycsomagja a DMRV ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében 
lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással.  
 
E cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testülete úgy dönt,  
1. hogy a Képviselő-testület az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja 
alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz elvezetéssel- és tisztítással 
kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. alaptőkéjét megtestesítő 
állami tulajdoni hányadú részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított 
településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város lakosságát 
is) térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.  
2. Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett 
egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem 
jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Göd Város Önkormányzata a 
fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal. 
3. Vállalja a részvénycsomag tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését, mivel álláspontja 
szerint a regionális vízműrészvények átadása nem okoz kiadást vagy többletköltséget az Önkormányzat 
számára, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. 
(X. 4.) Korm. rendelet alapján az ingyenes vagyonjuttatás iránti igényt a rendelet 50.§ (2) bekezdésében 
előírtak teljesítésével az MNV Zrt-hez bejelentse. 
4. Felkéri a polgármestert, hogy az igénnyel kapcsolatos eljárás előrehaladásáról az esetlegesen közbenső 
tulajdonosi döntést igénylő kérdésekben tájékoztassa a Képviselő-testületet, továbbá felhatalmazza arra, 
hogy – a Képviselő-testület határozatainak keretei között meghatalmazz Esztergom Város Önkormányzatát 
arra, hogy több települési önkormányzat érdekeinek együttes képviselete esetén Göd Város Önkormányzata 
nevében is eljárjon a tárgyalások vitele során. 
5. Vállalja, hogy a részvények térítésmentes önkormányzat tulajdonba vételéhez szükséges megállapodást 
megköti.  
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: esedékességkor 
 
 
5./ Állattartási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a módosítással a tenyészállatok tartása kerülne szabályozásra. Az 
alapprobléma abból ered, hogy a tenyészetek ellen a szomszédok tiltakoznak.  
 
Detre László elmondja, hogy az ÜJKB tárgyalta az előterjesztést és az A variációt támogatta. 
 
A testület az A variációt 10 igen, 2 nem szavazattal elfogadja. 
A testület a B variációt 2 igen, 8 nem, 2 tartózkodással nem fogadja el. 
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Göd Város Önkormányzatának 38/2008. (VII. 03.) sz. rendelete 
az állattartás helyi szabályozásáról szóló  

23/1999. (XI. 03.) sz. rendeletének módosításáról. 
 

1. § 
 
A rendelet 3. § 3.1 pontja – prémes állatok kezdetű sora hatályát veszíti és helyébe az alábbi kerül:  
„préme, irhája, gereznája, bőre” miatt tartott állatok. 
 

2. § 
 
A rendelet 3. § 3.1 pontja a következő szövegű bekezdéssel egészül ki: 
„Minden más, kifejezetten tenyésztett állatok”  
 

3. § 
 
A rendelet 5. §-ának szövege hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A – B övezet: csak kedvtelésből tartott állatok. 
C – D övezet: csak kedvtelésből tartott állatok. 
E övezet: Kedvtelésből tartott állatok, valamint a közegészségügyi és állategészségügyi előírásoknak 
megfelelő saját szükségletre, legfeljebb 20 db kis és/vagy 2 db közepes haszonállatot lehet tartani. A 3. § 1. 
pontja szerinti „egyéb más kifejezetten tenyésztett állat” és a saját szükségleten felül értékesítésre tartott 
minden más haszonállat csak a szomszédok és a Környezetvédelmi Bizottság hozzájárulásával tartható. Nagy 
haszonállat és a „préme, irhája, gereznája, bőre miatt tartott állatok” ezen övezetben nem tarthatók. 
F – G övezet: Kedvtelésből tartott állatok, valamint a közegészségügyi és állategészségügyi előírásoknak 
megfelelő saját szükségletre, vagy értékesítésre legfeljebb 15 db nagy, 10 db közepes, 50 db kis állat, 50 db 
haszonállat, illetve 50 db egyéb más kifejezetten tenyésztés céljára tartott állat tartható, amennyiben az 
állatok tartásáról más jogszabályok meghatározott módon gondoskodnak. 
Az E és F – G jelű övezetekben egyébként hozzájáruláshoz kötött, valamint az e mennyiség feletti állatok, 
továbbá mennyiségtől függetlenül a „préme, irhája, gereznája, bőre miatt tartott állatok” és a nagy 
haszonállatok csak a szomszédok hozzájárulásával és a Környezetvédelmi Bizottság engedélyével tarthatók. 
Az engedélyhez az illetékes ÁNTSZ és a területi főállatorvos véleménye szükséges.” 
 

4. § 
 
A rendelet 9. § 10. bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
- Az ebtulajdonos (állattartó) ingatlana területén ebét, (tenyésztés esetén ebét, macskát) köteles oly módon 

tartani, hogy szomszédai és környezete nyugalmát ne zavarja. 
 

5.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Markó József Dr. Szinay József 
polgármester jegyző 

 
 
6./ Közterülethasználatról szóló rendelet 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. A közigazgatási hivatal tett törvényességi észrevételt a rendelettel 
kapcsolatban, melyek most pontosításra és kiigazításra kerültek.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
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Göd Város Önkormányzatának 39/2008. (VII. 03.) sz. Ök. rendelete a közterületek használatáról szóló 
34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

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

1. § 
 
(1) A közterületek használatáról szóló módosított 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (2) bekezdés e./ pontja hatályát veszti és új szövegét a következőképpen állapítja meg: 
„e./ köztisztasággal kapcsolatos építmények és az ennek nem minősülő tárgyaknak elhelyezésére, melyek 
különféle hulladékok gyűjtésére és tárolására szolgálnak, legalább 1 m2 területet, alkalmanként legalább 48 
óra időtartamra foglalnak el, (így különösen szelektív hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő konténer)”. 
 
 (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés j./ pontja hatályát veszti és új szövegét a következők szerint állapítja 
meg: 

„j./ olyan kép-, mozgókép-, és hangrögzítési tevékenységekhez, amely nem tartozik a családi, 
turisztikai felvételkészítés körébe, nem tartozik a sajtótermékekre vonatkozó jogszabályok hatálya 
alá, amelyet gazdasági előnyökért (haszonszerzési céllal) folytatnak és ezt a közterület lezárásával 
érik el. E tekintetben lezárt területnek kell tekinteni felvevő készülékek és kiszolgáló-berendezéseik, 
kellékeik, az ezek mozgatását biztosító pályák, sínek és vezetékek, valamint a felvételhez szükséges 
mindenféle személyek, tárgyak elhelyezését, tárolását szolgáló tereket,” 

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdés b./ pontja hatályát veszti és új szövegét a következők szerint állapítja 
meg: 

„b./ főútvonalra üzemképtelen vagy hatósági jelzés nélküli jármű tárolására,” 
(4) A Rendelet 6. § (2) bekezdés „esetenként” szava hatályát veszti és ennek helyébe a következő új 
szövegrész lép: 
 „minden nap 6 és 10 óra kötött”  
(5) A Rendelet 6. § (3) bekezdés „hónap” szövegrésze  hatályát veszti és ennek helyébe a következő új 
szövegrész lép: 
 „alkalommal 30 nap” 
(6) A Rendelet 8. § (3) bekezdésének „Különösen méltányos...” kezdetű mondata hatályát veszti és 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az adózás rendjére vonatkozó jogszabályokban a részletfizetésre vonatkozó feltételek teljesülése 
esetén a Polgármester engedélyezheti a díj részletekben történő fizetését.” 

(7) A Rendelet 8. § (4) bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az adózás rendjére vonatkozó jogszabályokban az adó mérséklésére illetve elengedésére vonatkozó 
feltételek teljesülése esetén a Képviselő-testület a díjat részben vagy egészben elengedheti.” 

(8) A Rendelet 1. sz. mellékletében a 8. pontban (gépjármű tárolás) szereplő díjtétel 5.000.- Ft/hó-ra 
változik. 

 
2. § 

 
E rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba. A folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az 
a kérelmezőre nézve nem okoz hátrányt. 

 
 

Polgármester        Jegyző 
 
 
7./ Költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2008. (VII. 03.) sz. Ök. rendelete  

 az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008. (II. 22.) sz. rendelet módosításáról 
. 

1.§ 
 

A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint változik: 
 
    4. §  

(1) 
A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási 
főösszegét 3.090.271 eFt-ban állapítja meg. 
Ezen belül: 
működési célú kiadást 2.680.165 eFt-ban 
felhalmozási jellegű kiadást.  410.106 eFt-ban 

 Ebből: 
 Személyi juttatások  1.223.029 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok  380.842 eFt 
 Dologi jellegű kiadások  909.203 eFt 
 Ebből: Felhalmozási hitel kamatának visszafizetése  139.758 eFt
 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1.552.209 eFt 
 Ebből: Támogatás értékű működési kiadás     22.798 eFt
             Támogatás értékű felhalmozási kiadás   eFt
             Működési célra pénzeszköz átadás   58.160 eFt
  Sportegyesületek támogatása  8.800 eFt 
                    Sportbizottság-sporttámogatás   2.200 eFt 
             Felhalmozási célra pénzeszköz átadás   75.660 eFt
             Szociális juttatások    71.360   eFt
             Ellátottak pénzbeli juttatása    2.500 eFt
             Intézmény finanszírozás  1.321.731 eFt
 Felújítás  34.571 eFt 
 Felhalmozási célú kiadások  81.300 eFt 

 
2.§ 

 
A rendelet II. 13. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 
 

Működési célú pénzeszköz átadás eFt 
Rendőrség támogatása 0
Óvodák, iskolák sporttámogatása 1 750
Dunakeszi, Fót, Göd T.c. Kistérségi Társulás tám. 11 286
Dunakeszi, Fót, Göd T.c. orvosi ügyelet miatt 9 317
Kisebbségi önkormányzat támogatása 445
Dunakeszi-Göd-Fót együttműködés tám. 0
Városi Közlekedési Kft. Támogatása 8 700
Piarista Iskola támogatása 300
Diákönkormányzatok támogatása 200
Gödi hangversenyek támogatása 3 000
Magánóvodák támogatása 3 500
Gödi Szkander verseny támogatása 300
Gaude kórus támogatása 300
Művészeti és civil alap (alpolgármester) 500
Lámpás Alapítvány támogatása 1 000
Gödi sportegyesület támogatása 8 800
Sport Bizottság -- sortpályázatok 2 200
Orvosi rendelő Cserfa u. 200
Polgárőrség támogatása 1 200
Olajfa Művészház támogatása 800
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Történelmi egyházak támogatása 1 200
Civil Alap 4 500
ELTE botanika támogatása 200
Egészséges Városok 160
Kárpátaljai testvérváros támogatása 300
Erdélyi testvérváros támogatása 300
Körzetfejlesztési támogatás (10*1.000eFt) 10 000
Bizottsági keretek (7*1.000 eFt) 7 000
Bursa Hungarica pályázat 3 500
Középfokú oktatás pü.tám -Ellátottak juttatása 2 500
Összesen 83 458

 
3.§ 

 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
8./ Piarista iskola parkolási rendelete 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Célszerűnek látja a többi iskolára és óvodára is kiterjeszteni 
az 50%-os kedvezményt. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, más is tudja majd használni az utcán lévő parkolókat? 
 
Bertáné Tarjányi Judit igen, de az iskola megtilthatja, hogy ott más parkoljon. 
 
Mikesy György kérdése, hogy tényleg ott vannak a fák, ahol a terven szerepelnek és mi lesz a sorsuk? 
 
Bertáné Tarjányi Judit fát nem vágnak ki a parkolók miatt. A lenti épület építésekor néhány akácfa kerül 
csak kivágásra. 
 
Mikesy György kérdése, a kétirányú forgalmat tudják majd biztosítani? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, most is kétirányú a forgalom, csak a közterületen parkolnak. 
 
Nógrádi Gergely szerint a Dunára lejárók is ott fogják hagyni az autókat és ez forgalomnövekedést fog 
eredményezni a Jávorka utcában. 
 
Mikesy György kérdése, hogy történt megegyezés a szomszédokkal? 
 
Markó József elmondja, az iskolának parkolót kell építeni, ez előírás. Építési engedély kérésénél a 
szomszédok bevonásra kerülnek majd. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az iskola tartott lakossági fórumot a lakóknak. A parkolási rendeletet 
az iskoláknál és az óvodáknál is el kell majd készíteni. 
 
Nógrádi Gergely szerint amennyiben a parkoló az utcán van akkor közparkolóként fogják használni.  
 
Kovacsik Tamás szerint a turista forgalom hétvégére korlátozódik, akkor pedig nincs tanítás.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
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Göd Város Önkormányzatának 41/2008. (VII. 03.) sz. Ök. rendelete  
a gödi Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium rendeltetésszerű használatához szükséges, 

elhelyezendő személygépkocsik számának megállapításáról 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az országos területrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42.§ (10) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a jelen rendelettel szabályozott terület használati sajátosságaira figyelemmel, a 
területre vonatkozó közlekedési vizsgálatot követően az alábbi rendeletet alkotja meg. 
 

1.§ 
 
Jelen rendelet hatálya a Göd 417 hrsz-ú, természetben 2131 Göd, Jávorka S. u. 18. szám alatt található 
telekre (Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium) terjed ki. 
 

2.§ 
 
A rendelet hatálya alá tartozó telek vonatkozásában az OTÉK előírásait a rendeletben foglalt elétéréssel kall 
alkalmazni. 
 

3.§ 
 
A Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium rendeltetésszerű használatához legalább az OTÉK 4. sz. 
mellékletének 5. pontjában foglaltak szerint kiszámított érték felének (50%-ának) megfelelő számú 
személygépkocsi elhelyezését kell a telken biztosítani. 
 

4.§ 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
(2) A rendelet előírásait a hatálybalépést követően elbírált hatósági ügyekben kell alkalmazni. 

 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
9./ FIDUCIA kötvénnyel kapcsolatos kérdések 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József elmondja, hogy most csak tájékoztatót tart a kötvényről. Azóta, hogy az önkormányzat 
kibocsátotta a kötvényt jelentős kamatemelkedés történt. A bank ajánlott opciós üzletkötési lehetőségeket. 
Döntést kell majd hozni arról, hogy ki legyen jogosult az átváltási döntések meghozatalára. Javasolja, hogy a 
következő testületi ülésen bízzanak meg egy csoportot, aki jogosult lesz a döntésre.  
 
Nógrádi Gergely szerint a város pénzével senki nem játszik szívesen. Meg kell vizsgálni, hogy a bank milyen 
segítséget nyújt.  
 
Mikesy György ügyrendi hozzászólása, hogy mivel nincs anyag, vegyék le a napirendről a téma tárgyalását. 
 
Dr. Pintér György szerint rövidtávon érdemes gondolkodni.  
 
Nógrádi Gergely javasolja, hogy aki a döntést hozza, az feleljen a vagyonával az esetleges kárért. 
 
Szabó Csaba elmegy. 
 
 
10./ Alapítványi támogatások 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
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Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

141/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Alapítvány a Balesetmentes Közlekedésért kiemelten közhasznú szervezet részére 100.000 Ft támogatást 
biztosít. 
Fedezet: az ÜJKB kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Detre László ismerteti a közpénzek szétosztásának mostani módját, ami április 1-én lépett hatályba. 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a jogszabály szerint április 1 óta, már nem lehet egyszerűen támogatni egy 
civil szervezetet. Szeptember 1-től felkerül a támogatáskérési eljárás a honlapra.  
 
Sellyei Noémi a KOB-nál augusztus 15-től elérhető lesz a szerződés és a pályázat és ez alapján lehet kérni a 
támogatást.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy a civil tanácsnak adott támogatást nem kell leszabályozni? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a Civil Tanács is szervezet, akivel a keret-megállapodást meg fogják kötni.  
 
 
11./ Befogadó nyilatkozat játszótér megépítéséhez 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
Sellyei Noémi ismerteti az előterjesztést.  
 
Gergely Márta elmondja, hogy nem feltétel a helyszín a pályázásnak, csak egy befogadó nyilatkozat kell.  
 
Kovacsik Tamás szerint a Kossuth téren is épült volna tervek szerint egy játszótér.  
 
Sellyei Noémi elmondja, úgy tudták, hogy kell a terület meghatározása is.  
 
Lenkei György kimegy. 
 
Kovacsik Tamás javasolja, amennyiben kötelező a helyszín megjelölése, akkor biztosítsanak egy területet. 
 
Markó József javasolja, amennyiben elég az általános befogadó nyilatkozat, akkor adják meg.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy most lesz az elbírálás és ha nyernek a pályázaton, akkor meg kell 
mondani, hogy hova legyen lerakva a játszótér.  
 
Nógrádi Gergely elmondja, hogy a KOB ülésen egy konkrét helyet kértek.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

142/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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A Delikát’ 8 „Főzzünk játszóteret” vonalkód gyűjtő pályázathoz befogadó nyilatkozatban az alsógödi 
Dunapart – Széchenyi Csárda melletti területet jelöli meg játszótér építésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a 10 körzetben a játszóterek megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás 
szükséges. 
 
Lenkei György visszajön. 
 
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

143/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul a 1053, 1321, 2965, 4750/7, 3912/7, 5637/2, 5638/2 hrsz-ú közterületek esetében játszóterek 
építéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
12./ Jeltolmácsolási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Korábban már született egy döntés a jeltolmácsolási szerződés 
megkötésére és a kifizetésekre. Ezt követően a képviselő úr módosító javaslatot terjesztett elő. Felkérte az 
ÜJKB-t, hogy tárgyalja meg az előterjesztést. 
 
Detre László elmondja, hogy az ÜJKB elé kétszer került be az anyag. Az első alkalommal a kifizetést az 
Ötv-ben szereplő kötelező feladatokra és a testület által delegált egyéb rendezvényekre biztosította. Az ülést 
után nézték meg az Ötv-t és ott nincs megfelelően szabályozva a képviselői kötelező feladat, ezért a mai 
ülésen az előző határozatot visszavonták és pontosan meghatározták azokat a feladatokat, ahol biztosítanák a 
tolmácsolást. 
 
Mikesy György kérdése, mik azok a kötelező feladatok? 
 
Detre László ismerteti az Ötv vonatkozó rendelkezéseit. 
 
Markó József szerint bármire biztosít az önkormányzat tolmácsot, ami szükséges. 
 
Rábai Zita szerint precízebben körül lehetne írni a feladatkört.  
 
Markó József szerint a város képviselete első sorban a Polgármester feladata. Biankó felhatalmazást adni 
nem tartja megfelelőnek.  
 
Mikesy György szerint a fogyatékosok jogairól szóló törvény szerint biztosítani kell részére az 
akadálymentesítést.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy Mikes úr ott volt az ÜJKB ülésen?  
 
Dr. Szinay József szerint a probléma abból fakad, hogy jogszabály konkrétan nem rendezi a tolmácsolást. 
Előre nem lehet meghatározni, hogy milyen körülmények indokolják jeltolmács biztosítását. Javasolja, hogy 
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akkor kerüljön vissza a testület elé a szerződés módosítása, ha a képviselő úr elégedetlen lesz a 
kifizetésekkel. 
 
Dr. Pintér György ügyrendi javasolja, hogy a módosító javaslatokat tegyék meg és utána szavazzanak. 
 
Dr. Bognár László kimegy. 
 
Az ügyrendi javaslatot 8 igen, 2 nem szavazattal elfogadja a testület. 
 
Rábai Zita elmondja, aggálya van a Polgármester javaslatával kapcsolatban. Véleménye szerint szándékosan 
nem akarnak egyértelmű helyzetet teremteni. Javasolják, hogy az eredetileg hozott ÜJKB határozatot 
szavazzák meg. 
 
Dr. Bognár László visszajön. 
 
Dr. Szinay József ismerteti az ÜJKB korábbi határozatát. 
 
Mikesy György elmondja, hogy korábban a minisztérium által meghatározott árat kért csak.  
 
Markó József javasolja, hogy a jelenlegi szabályozást tartsák fenn.  
 
Kovacsik Tamás szerint most az ÜJKB által megfogalmazott javaslatról kell dönteni.  
 
Rábai Zita kéri, hogy a testületi ülésen, bizottsági ülése egyéb önkormányzati rendezvényen, ahol meghívott 
fél vagy képviselői minőségében jelen van, biztosítsák Mikesy úr részére a tolmácsolást. 
 
A javaslatot a testület 2 igen, 6 nem, 2 tartózkodással nem fogadja el.(Sellyei Noémi, Mikesy György nem 
szavazott) 
 
Dr. Szinay József ismerteti az ÜJKB határozati javaslatát.  
 
A bizottsági előterjesztést 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja. (Mikesy György nem szavaz) 
 

144/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
A jelnyelvi tolmácsolásra vonatkozó szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
„Megbízott a hivatal által igényelt időpontokban, a képviselő-testület ülésein, az önkormányzat bizottsági 
ülésein és amennyiben megbízás alapján képviseli az önkormányzatot, jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosít 
Mikesy György önkormányzati képviselő részére.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Szünet 
 
 
13./ A Közigazgatási Hivatal által a felsőgödi vasútállomás büféjével kapcsolatban kezdeményezett 
vizsgálat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József szerint a büfé nem az állomásra való, a kivitelezés igénytelen.  
 
Caceras Teofilo többször megpróbált engedélyt kérni, de eddig nem kapta vissza.  
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Markó József szerint a leadott engedélyt vissza nem kaphatja, újat kell igényelnie és azt már a mostani 
szabályok szerint fogják részre kiadni. 
 
Caceras Teofilo csak azt szeretné, ha visszakapná az engedélyét. 
 
Markó József a testület nem adhat engedélyt, mert az hatósági eljárás. Az, hogy kiadják-e az engedélyt az 
azon múlik, hogy a szükséges feltételeknek megfelel-e vagy sem.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a közigazgatási hivatal azt kérte, hogy az önkormányzat vizsgálja meg 
sérült-e az egyenlő bánásmódhoz való elv. Jelenleg semmilyen beadványa nincs Teofilo úrnak, mivel a 
hiánypótlási felhívásoknak nem tett eleget. Amennyiben a vállalkozását működtetni szeretné, akkor 
kérelmezni kell az engedély kiadását, de a jogszabályi változások miatt most már szigorúbb az engedély 
kiadása, mint korábban volt. Ismerteti a jogi lehetőséget.  
 
Nógrádi Gergely ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

145/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. április 24-én Caceres Salinas Teofilo 2132 Göd, 
Rózsa u. 24. sz. alatti lakosnak a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz írt 
beadványában foglaltakat megvizsgálta és megtárgyalta. 
 
Megállapította, hogy panaszos büfé üzlet működésével kapcsolatos hatósági eljárást a Polgármesteri Hivatal 
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte, az egyenlő bánásmód elvét nem sértette meg.  
 
E tekintetben panaszos által vélelmezett sérelem nem áll fenn. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatalt az előterjesztésben foglaltak szerint – a határozat megküldésével egyidejűleg – tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
14./ Telekalakítási tilalom feloldása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést a 6862/82 és 6862/7-12 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja.  
 

Göd Város Önkormányzatának 42/2008. (VII. 03.) 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.§- az alábbiak szerint módosul: 
A telekalakítási tilalmat e rendelet megszünteti a 6862/82 és a 6862/7-12 hrsz-ú ingatlan tekintetében. 
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2.§ 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti a 1827/8-88 hrsz-ú ingatlanok átalakítását.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 43/2008. (VII. 03.) 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.§- az alábbiak szerint módosul: 
A telekalakítási tilalmat e rendelet megszünteti a 1827/8-88 hrsz-ú ingatlan tekintetében. 
 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
15./ Szálender tanya rendezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Két határozati javaslat van. Az egyikben a lovastanya 
létrehozását támogatnák, a másikban pedig a helyi építési szabályzatot módosítanák. 
 
Lenkei György támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 
Nógrádi Gergely szerint a környéken lakók panaszkodnak a tanyáról érkező szagok miatt.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a tervek szerint hatóságilag előírt módon fogják kezelni a keletkező trágyát. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

146/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági területen lovastanya megépítését, amennyiben a beruházók az 
OTÉK szerinti birtoktestet Göd közigazgatási határán belül biztosítják. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
- HÉSZ módosítása 
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Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

147/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A tervezett SZT-ben és HÉSZ-ben az alábbi változtatásokat fogadja el: 

- a közigazgatási határ és a dűlőút közötti teleksor Má2 
- távlatilag funkciót váltó mezőgazdasági területek Má1 
- a többi úttól északra az erdőig Má3 
- a HÉSZ 70.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Birtokközpont csak az Má2 és Má3 jelű övezet területén hozható létre, legalább 1 ha méretű mezőgazdasági 
rendeltetésű telken.” 

- egyidejűleg törlődjön az Má1 övezet előírásaiból, hogy birtokközpont létesülhessen rajta, illetve 
birtoktestbe beszámítható legyen (65.§). 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
16./ Beniker Kft kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy 200 eFt/év legyen a díj. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VfB tárgyalta a kérelmet. A vélemény az volt, hogy a helyi rendeletbe 
nincs arra lehetőség, hogy csökkentsék a díjat.  
 
Nógrádi Gergely hiányolja a VfB határozati javaslatát. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a mérsékléssel egyetértett a bizottság, de összegről nem döntöttek. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy az alsógödi állomáshoz is van engedélye a kérelmezőnek? Mert Ő ott látta 
őket. 
 
Dr. Pintér György szerint amennyiben tételesen meg lenne határozva, hogy milyen termékek esetében lehet 
kedvezményt adni, akkor megoldható lenne a díj csökkentése. Javasolja, hogy a következő ülésre dolgozzák 
ki részletesen a szabályozást. 
 
 
17./ Kistérségi megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

148/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Elfogadja a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását a jelen határozat 
melléklete szerint.  
Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
18./ Út átminősítése közúttá 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 44/2008. (VII. 03.) 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.§ 
 
A 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
Hrsz Ingatlan 

címe 
Ingatlan 
megnevezése 

Terület m2 Tulajdoni 
hányad 

Forgalom képesség megjegyzés 

8051/10  Kivett közút 579 1/1 Forgalomképtelen Tulajdonba vétel 
8051/11  Kivett közút 2375 1/1 forgalomképtelen Tulajdonba vétel 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester    Jegyző 
 
 
 

149/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Köszönettel elfogadja a Jancsihegy Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft tulajdonát képező 
és általa térítésmentesen átadott, a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásában Göd belterület 8051/10 
hrsz-ú, 579 m2 térmértékű és 8051/11 hrsz-ú 2375 m2 térmértékű, kivett út megnevezésű területeket. 
Jóváhagyja ezek átminősítését a következők szerint 
 
8051/10 hrsz    kivet közút   579 m2 
8051/11 hrsz    kivet közút   2375 m2 
 
Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a módosítást az ingatlan-nyilvántartásba átvezettesse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  jegyző 
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19./ Kerékpárút építéshez terült vásárlás 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

150/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Dönt arról, hogy  

- a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Kerékpárutak fejlesztése” támogatására kiírt 
pályázat megvalósításához a Kinizsi utcai szakaszon a 1+767 és a 1+900 számú szelvények között a 
nyomvonal módosuljon. 

- a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Kerékpárutak fejlesztése” támogatására kiírt 
pályázat megvalósításához az alábbi magántulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére 
2000 Ft/m2 vételáron adásvételi szerződést köt: 

Hrsz Kisajátítandó – megvásárolandó terület m2 Tulajdonos 
18/9 +2 Horváth Károly Göd, Alagút u. 5. 
18/21 490 Pólus Palace Zrt Göd, Kádár u. 49. 
18/22 746 Kertész Eszter, Kertész András, Kertész 

János, Kertészné Veszelik Ágnes Göd, 
Révay u. 25., Körmendi Zsanett, 
Körmendi Zsolt Göd, Villamos u. 6-8., 
Tüske Hedvig 1135 Bp. Szt. László u. 52. 
II/11. 

18/10 +37 Horváth Szabolcs Vác, Bauer M .u.  
Felhatalmazza a Beruházási Osztályt a megosztási vázrajzok elkészítésére. 
Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
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: Markó József polgármester 
 
 

151/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Gusztos Gábor (született: Páhi, 1955. szeptember 11., lakik: 2131 Göd, Alagút u. 16.)  és Gruber Péter 
(született: Vác, 1961. november 25., lakik: 2132 Göd, Attila u. 26.) tulajdonosokkal telekalakítási és 
adásvételi szerződést köt a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 6951 hrsz. alatt 
felvett, erdő művelési ágú, 4 minőségi osztályba tartozó, 23.70 Ak kataszteri tiszta jövedelmű, 4 ha 5569 m2 
térmértékű ingatlanra, és adásvétel jogcímén megvásárolja ezen ingatlanból  telekalakítással kialakítandó 
6951/1 hrsz-ú 2021 m2 térmértékű ingatlant bruttó 6000.-Ft/m2 vételáron.  
Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási és adásvételi szerződés megkötésére, egyben megbízást ad Dr. 
Nyitrai Judit ügyvédnek (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.) a szerződés ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

152/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Jancsihegy Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(cg:13-09-094009, székhelye: 2132 Göd, Attila u. 26.)  mint tulajdonossal telekalakítási és adásvételi 
szerződést köt a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 6953 hrsz. alatt felvett, 
„Kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 4764 m2 térmértékű ingatlanra, és adásvétel jogcímén 
megvásárolja ezen ingatlanból  telekalakítással kialakítandó 6953/2 hrsz-ú 198 m2 térmértékű ingatlant 
bruttó 6000.-Ft/m2 vételáron.  
Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási és adásvételi szerződés megkötésére, egyben megbízást ad Dr. 
Nyitrai Judit ügyvédnek (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.) a szerződés ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

153/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Jancsihegy Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(cg:13-09-094009, székhelye: 2132 Göd, Attila u. 26.)  mint tulajdonossal telekalakítási és adásvételi 
szerződést köt a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 6954 hrsz. alatt felvett, 
„Kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 3080 m2 térmértékű ingatlanra, és adásvétel jogcímén 
megvásárolja ezen ingatlanból  telekalakítással kialakítandó 6954/2 hrsz-ú 138 m2 térmértékű ingatlant 
bruttó 6000.-Ft/m2 vételáron.  
Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási és adásvételi szerződés megkötésére, egyben megbízást ad Dr. 
Nyitrai Judit ügyvédnek (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.) a szerződés ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

154/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Jancsihegy Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(cg:13-09-094009, székhelye: 2132 Göd, Attila u. 26.)  mint tulajdonossal telekalakítási és adásvételi 
szerződést köt a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 6955 hrsz. alatt felvett, 
„Kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 3079 m2 térmértékű ingatlanra, és adásvétel jogcímén 
megvásárolja ezen ingatlanból  telekalakítással kialakítandó 6955/2 hrsz-ú 143 m2 térmértékű ingatlant 
bruttó 6000.-Ft/m2 vételáron.  
Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási és adásvételi szerződés megkötésére, egyben megbízást ad Dr. 
Nyitrai Judit ügyvédnek (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.) a szerződés ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
20./ Gorkij közben kocsibeállók kialakítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

155/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 



 184

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 543/9 hrsz-ú ingatlanból 12 db, 13,75 m2 (5,5 x 2,50 m) 
alapterületű személygépkocsi beálló helyet. A fennmaradó 65 m2 terület a tulajdonosok egyéb kommunális 
igényét szolgálja, a terület rendezése, fenntartása a tulajdonosok feladata. A terület osztatlan közös 
tulajdonként kerül értékesítésre a jelenlegi állapotában. 
Beállóhely sorszám Eredeti vételi szándéknyilatkozat Értékesítendő terület Vételár 
1 Kőszegi Bernadett 13,75 m2 330.000 Ft 
2 Lévai Emil 13,75 m2 330.000 Ft 
3 Fazekas Józsefné 13,75 m2 330.000 Ft 
4 Deák Zsolt, Deák Ildikó 13,75 m2 330.000 Ft 
5 Deák Zsolt, Deák Ildikó 13,75 m2 330.000 Ft 
6 Deák Zsolt, Deák Ildikó 13,75 m2 330.000 Ft 
7 Zöldi György 13,75 m2 330.000 Ft 
8 Perbíró Éva 13,75 m2 330.000 Ft 
9 Zsömböli Sándorné 13,75 m2 330.000 Ft 
10 Zsömböli Sándorné 13,75 m2 330.000 Ft 
11 Zsömböli Sándorné 13,75 m2 330.000 Ft 
12 Prónai Sándor 13,75 m2 330.000 Ft 
összesen  165,0 3.960.000 Ft 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
21./ Hévíz elnevezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

156/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Göd K-8 OKK számú hévízkút törzskönyvének megújítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
A kút neve: Ambrus-kút 
A kútból kitermelt ásványvíz elnevezése: Kincsem természetes ásványvíz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
22./ Gyógyszertár ügyeleti rendjének véleményezése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

157/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Göd Városában működő közforgalmú gyógyszertárak ügyeleti rendjére vonatkozó ÁNTSZ javaslatot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Egyebek 

II. Háziorvosok támogatása 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a támogatási megállapodás 10 éves időtartamra 
szólna. 
 
Dr. Pintér György szerint amennyiben változik a finanszírozás, akkor módosítani kell majd a határozatot. 
 
A testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

158/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a területén működő, a kötelező eü. ellátások szervezéséről szóló rendeletben felsorolt 
háziorvosoknak, gyermekorvosoknak, fogorvosoknak, illetve az Ő Gödön működő egészségügyi 
vállalkozásinak éves pénzbeni támogatást nyújt a következő feltételek szerint: 
 
Minden fenti körülírt orvos-vállalkozó, vagy eü. társaság tárgyévet megelőző OEP finanszírozásának – ide 
értve az esetleges vizitdíj bevételt is – 2 %-át juttatja részükre. A támogatást a tárgyév március 30. napjáig 
utalja át részükre. A támogatásról az Önkormányzattal a szükséges alakiságokkal és tartalommal támogatási 
szerződést köt, melynek időtartama 10 évre szól. 
 
E döntésével visszavonja a praxistámogatásra vonatkozó korábbi határozatait.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző közreműködésével készítse elő, majd kösse meg az orvosokkal a 
támogatási megállapodást 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
 
Markó József bejelenti, hogy kitüntető cím adományozását zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
A testület a zárt ülést 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Markó József megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
               polgármester               jegyző 

 
 
 

        Jónásné Héder Hedvig 
    jkv. vezető 
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