
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Mikesy György, Dr. Horváth Viktor Gergő, Dr. Pintér György, Sellyei Noémi, Nógrádi Gergely, Rábai Zita 
nincs jelen. 
 
Markó József köszönti megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. 
 
A testület egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Közbeszerzés-óvodaépítés, részvételi jelentkezések elbírálása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
2./ Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítés felújítás pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
3./ Gödért Emlékérem adományozása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester  
 
4./ HÉSZ-el kapcsolatos közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
5./ Alapítványi támogatások 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
Markó József bejelenti, hogy az első napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalni, melyet a testületnek meg kell 
szavaznia. 
 
A zárt ülést a testület 11 igen szavazattal elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Rábai Zita megérkezik. 
 
 
Markó József elmondja, hogy a zárt ülés keretében a felsőgödi sportpályán építendő 200 fős óvoda részvételi 
jelentkezését fogadta el a testület. 
 
 
2./ Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítés felújítás pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.     
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. A testület már januárban tárgyalta az akadálymentesítésre 
vonatkozó pályázaton történő részvételt. A korábbihoz képeset lényegesen kedvezőbb pályázatot írtak ki. 
Ismerteti a bekerülési költséget és az önrész mértékét.  
 
Markó József véleménye szerint nagyon jó támogatottságú a pályázat, az önrész nem nagy, érdemes részt 
venni rajta. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a berendezést is magában foglalja? 
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Popele Julianna igen, tartalmazza a berendezést is. 
 
Rábai Zita célszerűnek tartaná új tevékenység felvállalását, mert ez bebiztosítaná a pályázat sikerét. 
 
Mikó Istvánné a pályázatnál az alapszolgáltatások fejlesztésére is sor kerül, mivel ezt követően 
mozgássérülteket is tud majd fogadni az intézmény. Kiegészítő szolgáltatásokat is fognak tudni alkalmazni.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

160/2008. (VII. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a KMOP. 2008- 4.5.1 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztésének támogatása” pályázaton a Területi Alapszolgáltató Központ Idősek klubja 
2131. Göd Vasvári Pál utcai épületének akadály-mentesítésére és felújítására készített pályázat benyújtását. 
 
Az Önkormányzat a részvételhez szükséges 10 % önrészt, 3.936.961 Ft-ot a 2008. évi költségvetési tartalék 
terhére biztosítja. 
Pályázati összeg:                39.369.611 Ft 
Elnyerhető támogatás:     35.432.650 Ft  
Önkormányzati önrész:      3.936.961 Ft 
 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: 2008. július 31. 
 
 
 
3./ Gödért Emlékérem adományozása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

161/2008. (VII. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Georges PONS részére „Gödért Emlékérem” kitüntetést adományoz. 
 
Határidő: 2008. augusztus 20.    
Felelős:   Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
4./ HÉSZ-el kapcsolatos közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
Előterjesztő: Markó József polgármester    
 
Dr. Nagy Atilla célszerűnek tartaná összevontan tartani a közmeghallgatást a következő testületi üléssel 
együtt, ami augusztus 13-án lenne. 
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy szeptember elején tartsák meg, mert augusztusban sokan vannak 
szabadságon, és kevesen vesznek majd részt rajta. 
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Dr. Szinay József javasolja, hogy vagy az augusztusi rendkívüli vagy a szeptemberi rendes ülésen legyen a 
közmeghallgatás. A határidőknek utána fognak nézni. 
 
Kruzslicz István egyetértene a szeptemberi időponttal.  
 
Szegedi Sándor javasolja, hogy augusztus 20-a után legyen az időpont, amennyiben erre van lehetőség. 
 
Markó József szerint akkor két ülésre lenne szükség augusztusban. 
 
A testület a javaslatot 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

162/2008. (VII. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos közmeghallgatás – amennyiben az eljárási 
határidők lehetővé teszik – augusztus végén vagy szeptember elején kerül megtartásra. A pontos dátum 
meghatározására felhatalmazza a Polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Pinczehelyi Tamás ügyrendi javaslata, hogy mivel olyan kérdésekről döntenek a következő napirendi pont 
tárgyalásánál, ami személyiségi jogokat sérthet, a tárgyalást zárt ülést kell tartani. 
 
Markó József szerint a támogatásokat bizottságok és a Civil Tanács adta oda, a testületnek csak szavazni kell 
róla, mivel alapítványi támogatások és szükséges hozzá a testületi határozat. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 5 igen, 2 nem, 5 tartózkodással nem fogadja el. 
 
 
 
5./ Alapítványi támogatások 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi Osztály jelezte számára, hogy a támogatáshoz 
nincs testületi döntés, ezért került most a testület elé az előterjesztés. 
 
Rábai Zita szeretné hallani a Pinczehelyi úr észrevételeit.  
 
Markó József egyetért azzal, hogy a kifizetés előtt kellett volna a testületi döntés.  
 
Pinczehelyi Tamás méltánytalannak tart egy-pár támogatást. Az egyik ilyen az önkormányzat saját 
alapítványa. Milyen alapítvány a Jövőt Formáló Alapítvány? Miért nem kapott több támogatást a Göd 
Fejlesztéséért Alapítvány? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy ezt az összeget kérte a Göd Fejlesztéséért Alapítvány.  
 
Markó József szerint az alapítvány támogatva van, igaz nem közvetlenül az önkormányzattól, hanem a 
vállalkozói szférától.  
 
Lengyel György elmondja, hogy a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány 40.000 Ft-ot kért, 
amit nem vettek fel az óta sem. A Jövőt Formáló Alapítvány a Huzella Tivadar Általános Iskola alapítványa 
és az évzáró ünnepségen átadandó jutalmakra és díjakra kérték a 60.000 Ft-ot. A kapott támogatással 
elszámoltak.  
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Pinczehelyi Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben 100 eFt szerepel. 
 
Rábai Zita mivel az önkormányzat hozza meg a végső döntést, ezért beleszólhat a támogatásba.  
 
Lengyel György elmondja, a Civil Tanácshoz érkező kérelmeket a vezetőség elbírálja és a nyomtatványt 
kitöltve beadják a Polgármesternek utalványozásra.  
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy a döntéseket nem egy személy hozta, hanem egy bizottság vagy egy testület.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a jövőben már egy új szabályozás szerint fogják az alapítványokat és a 
szervezeteket támogatni.  
 
Pinczehelyi Tamás kéri, hogy tisztázzák a Jövőt Formáló Alapítvány támogatási összegét. Nem emlékszik 
alpolgármesteri keretre. Kéri, készüljön egy kimutatás, hogy ki mennyi támogatást kapott.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy valóban nem alpolgármesteri keretként szerepel a költségvetésben, hanem 
művészeti és civil rendkívüli keretként. 
 
Pinczehelyi Tamás ügyrendi javaslata, a szavazás arról szóljon, hogy utólag jóváhagyja a támogatásokat és a 
jövőben nem fizethetnek ki testületi döntés nélkül támogatást. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot egyhangúan elfogadja. 
 
A testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

163/2008. (VII. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
az alábbi alapítványok részére nyújt támogatást:  

 
Alapítvány neve Támogatás összege Fedezet 

Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány   60.000.- Civil Tanács 
Jövőt Formáló Alapítvány 100.000.- Civil Tanács 
Németh László Általános Iskola Gyermekekért 
Alapítvány 

  30.000.- 
  50.000.-  
  50.000.-  
100.000.-  
130.000.- 

alpolgármesteri keret 
KOB 
VFB 
6.sz. körzet 
polgármesteri keret 

Bozóky Alapítvány   40.000.-  
200.000.- 

alpolgármesteri keret 
9.sz. körzet 

Szent István Alapítvány    50.000.- Civil Tanács 
Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány  40.000.- Civil Tanács 
Violin Alapítvány  30.000.- Civil Tanács 
Olajfa Művészház Alapítvány   50.000.- 

 40.000.- 
Civil Tanács 
Civil Tanács 

Búzaszem Alapítvány 100.000.- 4.sz. körzet 
 
Felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy a jövőben csak a testületi döntést követően fizessen ki támogatást 
alapítványok részére. 
 
Határidő: azonnal    
Felelős:   Markó József polgármester 
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Rábai Zita kérdése, hogy a funkcióbővítő pályázat hogy áll? 
 
Markó József elmondja, hogy hiánypótlási felhívás volt, amit a pályázatíró cég teljesített. Befogadó 
nyilatkozatot még nem kapott az önkormányzat. 
 
Dr. Bognár László bejelenti, hogy az augusztus 20-i ünnepség ebben az évben a Nemeskéri Kúriában kerül 
megrendezésre.  
 
Detre László lakossági észrevételt szeretne tolmácsolni. Többen jelezték neki, hogy a strandon a medencéből 
már este 7 órakor ki kell menni a vízilabda edzések miatt. 
 
Kruzslicz István elmondja, hogy május 31-el lejárt az átmeneti szálló bérleti szerződése. Még ebben az évben 
maradhatnak, de jövő év március 31-el az épületet el kívánják adni, ezért már most gondolkodni kell a lakók 
elhelyezéséről. 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
                polgármester                 jegyző 

 
 
 

          Jónásné Héder Hedvig 
      jkv. vezető 


