
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatalának nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Sándor István, Szabó Csaba, Dr. Horváth Viktor Gergő, Mikesy György nincs jelen. 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Javasolja a 4. napirendi pont levételét. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy melyik napirend indokolja a rendkívüli ülést? 
 
Markó József elmondja, a vasút átjáró. 
 
A testület a napirendi pontokat 12 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
 
1./ Ingatlanértékesítések 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázaton részvétel 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
3./ Javaslattétel Pest megye Közgyűlésének kitüntető címeire 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
4./ Vasúti gyalogosátjáró pénzügyi fedezetének biztosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
5./ A gödi ásványvíz elnevezésének módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
6./ Göd névhasználatának engedélyezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
 
 
1./ Ingatlanértékesítések 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB tárgyalta az előterjesztést és két feltétellel elfogadta. Az egyik, 
hogy ajánlatot az önkormányzat nov. 30-ig tartja, a másik pedig, hogy a terület kimérésének költsége a vevőt 
terheli. 
 
A testület a PEKB a 6801/64 hrsz-re vonatkozó javaslatát név szerinti szavazással 1 tartózkodó 12 igen 
szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

176/2008. (IX. 15.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Jóváhagyja György Zoltán és Györgyné Várady Andrea részére ½-1/2 tulajdoni hányadban Göd, Huzella T. 
utca 6801/64 hrsz-ú, 1000 m2 térmértékű, az Önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen terület 
értékesítését, bruttó 7.200.000 Ft összegben. 
Elrendeli a Göd, 6801/63-69 hrsz-ú ingatlanok sarokpontjainak ismételt kitűzését, melynek területarányos 
költségeit a vevők viselik. 
Az értékesítési árat 2008. november 30-ig tartja fenn. 
Felkéri Dr. Kovács Balázs ügyvédet a szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás 
lebonyolítására. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  
 Ingatlanok kitűzése: Beruházási Osztály 
 Szerződés elkészítése: Dr. Kovács Balázs 
 
 
 
A 6801/68 hrsz-ú ingatlan értékesítését név szerinti szavazással, 1 tartózkodó és 12 igen szavazattal 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

177/2008. (IX. 15.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul a 6801/68 hrsz-ú 2131 Göd, Huzella T. utca, 1000 m2 térmértékű, beépítetlen terület besorolású 
ingatlan értékesítéséhez Szabó István és Deák Edit (1146 Bp. Istvánmezei út 2/b II. em. 15.) lakos részére ½ 
- ½ tulajdoni arányban. 
Vételár: bruttó 7.200.000 Ft. 
Elrendeli a Göd, 6801/63-69 hrsz-ú ingatlanok sarokpontjainak ismételt kitűzését, melynek területarányos 
költségeit a vevők viselik. 
Az értékesítési árat 2008. november 30-ig tartja fenn. 
Felkéri Dr. Kovács Balázs ügyvédet a szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás 
lebonyolítására. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  
 Ingatlanok kitűzése: Beruházási Osztály 
 Szerződés elkészítése: Dr. Kovács Balázs 
 
 
 
2./ Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázaton részvétel 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a beadási határidőt meghosszabbították október 
10-ig. A PEKB megtárgyalta az előterjesztést és kérte a pontos adatok beterjesztését a szerdai ülésre.  
 
Dr. Pintér György elmondja, a szerdai ülésre részletes anyagot kértek. A munkaterv szerinti testületi ülésen 
újra tudják tárgyalni az előterjesztést, és most így csak az elvi támogatást lehetne megadni. 
 
Rábai Zita szerint meg kell vizsgálni, hogy melyik az az optimális összeg, amit meg lehet pályázni, mert a 
megpályázott összeg nagyságával változik a pontozás.  
 
Elvi támogatás megadását a testület 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

178/2008. (IX. 15.) sz. Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elvi támogatását adja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretében az 
ÁROP Irányító Hatóság által meghirdetett a „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztésének támogatása” 
ÁROP 3.A.1 pályázaton történő részvételhez. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a munkaterv szerinti ülésre a részletes anyagot terjessze a testület elé. 
 
Határidő: 2008. szeptember 25. 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
3./ Javaslattétel Pest megye Közgyűlésének kitüntető címeire 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Markó József elmondja, hogy az egyik javasolt személyt megkérdezték a nyilvános ülésről és hozzájárult 
ahhoz. Most megkérdezi a másik jelöltet is. 
 
Lenkei György hozzájárul a nyilvános üléshez. Elmondja, hogy nem tart igényt a kitüntetésre. 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület 11 igen, 2 tartózkodással Kammerer Zoltánt felterjesztését elfogadja és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

179/2008. (IX. 15.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Pest megye Önkormányzata által alapított kitüntető címekre az alábbi személyt terjeszti fel: 
 
Testnevelési és Sport Díj   Kammerer Zoltán 
 
Határidő: 2008. szeptember 22. 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
4./ Vasúti gyalogosátjáró pénzügyi fedezetének biztosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György elmondja, a PEKB az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a rajz, amit kaptak kevés.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy a PEKB látott részletes költségvetést? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy részletes költségvetést nem láttak, a közbeszerzést a MÁV bonyolította az 
önkormányzat a kivitelezés finanszírozását vállalta. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy mind a két oldalon lenne gyalogos átjáró. 
 
Popele Julianna a közbeszerzési kiírás tartalmazza a tervezést is. A pályázatokból az önkormányzat is kapott 
egy példányt, amelyek megtekinthetőek. 
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Nógrádi Gergely szeretné látni a terveket. 
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy fogalmazzák meg, hogy mi készül el az összegért. 
 
Markó József elmondja, két oldalt gyalogos átjáróhely a hatályos szabványok alapján, a MÁV 
felügyeletével. Részletes terv még nincs, hiszen azok most készülnek és sok hatóság fogja véleményezni.  
 
Rábai Zita javasolja, hogy a közbeszerzési kiírást hozzák le, mert abból lehet látni a műszaki tartalmat.  
 
Lenkei György szerint az átjárót meg kell építeni.  
 
Markó József elmondja, hogy a közbeszerzési eljárást lebonyolították, a nyertes pályázót kiválasztották. 
Amennyiben most nem fogadják el az előterjesztést, akkor lehet, hogy egy év múlva lesz csak lehetőség 
újabb pályáztatásra. 
 
Nógrádi Gergely csak a költségvetést hiányolja. 
 
Pinczehelyi Tamás csak azt szeretnék tudni, mi fog megépülni. 
 
Markó József egyetért azzal, hogy ebből az összegből a lehető legtöbbet hozzák ki. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a MÁV kötött összegben állapodott meg. Most nem az önkormányzat 
határozza meg a műszaki tartalmat.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy az Önkormányzat szakhatósági engedéllyel rendelkezik. A közlekedési 
hatóság szabványokra és jogszabályokra hivatkozással adta meg az engedélyt.  
 
Szabó Csaba megérkezik. 
 
Pinczehelyi Tamás egy rövid műszaki tartalmat javasol a határozatba belefoglalni: az ide vonatkozó 
szabványoknak megfelelő vasúti átjáró megépítését fogadja el. 
 
Szegedi Sándor szerint célszerű lenne, ha a megállapodásban szereplő jogszabályra hivatkoznának, mint 
műszaki tartalomra. 
 
Dr. Pintér György szerint az adatokat befolyásolni nem tudják. 
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

180/2008. (IX. 15.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A fejlesztési célú céltartalék terhére, a Göd-felsői vasúti gyalogos átkelőhely létesítésére 3.312 eFt 
pótelőirányzatot biztosít. Az átjáró műszaki tartalmát az utak szabályozásáról szóló 20/1984. (XII. 21.) KM 
rendelet mellékletének 27. bekezdése tartalmazza. 
 
Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Markó József elmondja, hogy a Közigazgatási Hivatal észrevételezte az ügyrendire vonatkozó szabályozást. 
E szerint addig, ameddig mindenki nem szólt hozzá, addig a tárgyalás lezárására nem lehet ügyrendit kérni. 
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5./ A gödi ásványvíz elnevezésének módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Nógrádi Gergely szerint a név nem túl fantáziadús. Javasolja, hogy a római császárról nevezzék el 
Valentinianusnak. 
 
Markó József szerint a név túl hosszú. A név módosítására később is van lehetőség, most csak a 
törzskönyvezéshez van szükség egy név megadására. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint ne döntsenek a fantázianévről.  
 
Markó József javasolja, hogy a Gödi Körképben kérjék ki a lakók véleményét. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 1 tartózkodó, 1 nem szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

181/2008. (IX. 15.) 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. Gödi Természetes Ásványvíz. 
Egyidejűleg a 156/2008. (VII. 02.) sz. Ök. határozat hatályát veszti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
 
 
 
6./ Göd névhasználatának engedélyezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Nógrádi Gergely amennyiben csak a víz palackozásával foglalkozik majd a cég, akkor egyetért a 
hozzájárulás megadásával. 
 
Markó József elmondja, hogy még nincs megalapítva a cég, ehhez szükséges hozzájárulás. 
 
Rábai Zita a cégnevet furcsának találja, de a névválasztáshoz sok köze nincs az önkormányzatnak. Valóban 
hozzá kell járulni a névhasználathoz? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy igen, mert a cégbíróság másként nem jegyzi be. 
 
Kovacsik Tamás szerint, miután a vízpalackozásra létrejövő cégről van szó, javasolja a hozzájárulás 
megadását. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint amennyiben olyan szándék van, hogy egy cég használni szeretné a város nevét, 
akkor ahhoz hozzá kell járulni. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy nem indokolta a kérelmező a névhasználatot? 
 
Markó József elmondja, indokolást nem küldött a kérelmezőt.  
 
Szegedi Sándor szerint a bizalmat szavazzák meg. 
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Dr. Nagy Atilla szerint a cégnyilvántartásba van lehetőség az idegen nyelvű cégnév feltüntetésére.  
 
A testület a névhasználatot 9 igen, 3 nem, 2 tartózkodással engedélyezi. 
 

182/2008. (IX. 15.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az ásványvíz palackozására létrehozandó cég elnevezésében (Göd Development) hozzájárul a Göd név 
használatához.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy minden körzetben lehetőség van még egy közvilágítási lámpa 
felhelyezésére. Szerdáig kell leadni a körzeti képviselőknek a kiválasztott helyet. 
 
Pinczehelyi Tamás a Duna utcai lámpasorral kapcsolatban elmondja, hogy azt pályázati pénzből építették 
meg. Kéri, hogy a plakátokat ne helyezzék ki az oszlopokra. 
 
Kruzslicz István szeretné, ha a közvilágítási égőcseréket gyorsan végeznék el. (Gizella utca 20 előtt) 
 
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 


