
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 21-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Kruzslicz István, Sándor István, Nógrádi Gergely nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. A napirendi pontok szavazásánál azt javasolja, hogy a kiküldött anyagot egyben 
szavazzák meg. Az egyebeket a téma pontos megjelölése mellett, amennyiben arra kérés érkezik, akkor 
külön szavazzák. 
 
Pinczehelyi Tamás az egyebekben a Duna utca ügyében hozott határozatot kéri visszavonni. 
 
Markó József szerint ez a kérdés első körben az ÜJKB-ra tartozik és onnan kéne érkeznie a javaslatnak a 
testület felé. 
 
Pinczehelyi Tamás az ÜJKB-n az érveket elmondta, de a határozatot a testület hozta. 
 
Rábai Zita elmondja, az iskolatejjel kapcsolatban érkezett hozzá megkeresés és ezt szeretné tárgyalni. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő a gyalogos átkelőkkel kapcsolatban szeretne hozzászólni. Véleménye szerint a 
polgármester javaslatáról a testületnek kell dönteni.  
 
Markó József kérdése, hogy az SZMSZ szabályozza a napirendről szavazást? 
 
Dr. Szinay József elmondja, nincs ilyen szabályozás. 
 
Lenkei György a MEOE ingatlannal kapcsolatban szeretne hozzászólni. 
 
Markó József javasolja, hogy az 1. és 2. pontot tegyék a végére, mivel azokat zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
A testület 14 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Kommunális szemétszállító autó közbeszerzési pályázata tájékoztató  
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató      
 
2./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
3./ SZMSZ módosítás 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
4./ Államháztartáson kívüli támogatások szabályzata 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
5./ Sportegyesület kérelme 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás SB elnök 
 
6./ Pótelőirányzat kérelem a volt TESZ raktár és a Kisfaludy utcai lakások bontásához 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
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7./ 2/a túloldalán lévő iparterület hasznosítása 
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
8./ Ingatlanértékesítés a 2/a út bővítéséhez 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
9./ M2-es út bővítése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
10./ Melegvizű strand fejlesztése 
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
11./ Beck Ö. Fülöp tér rendezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
12./ József Attila Művelődési Ház státuszára bérigény + megbízott igazgató kinevezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Dr. Pintér György PEKB elnök  
 
13./ Közbeszerzési eljárás megindítása – „Polgármesteri Hivatal melletti épület akadálymentesítése, 
belső átalakítása, felújítása, 182 m2 hasznos alapterületen” 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
14./ „A gödi Nemeskéri Kiss Miklós utca burkolat felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
a nyertes kiválasztása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Egyebek 
I./ MEOE ingatlanának megvétele 
II./ Iskolatej program újraindítása 
III./ Gyalogos átkelőhely létesítése 
IV./ Duna utcával kapcsolatos határozat visszavonásának kérelmezése 
 
 
1./ Kommunális szemétszállító autó közbeszerzési pályázata tájékoztató  
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató       
 
Markó József elmondja, hogy a gépkocsi vásárlásról már határozott a testület. Később dönteni kell majd a 
forrásról is, ami lehet akár a szemétszállításból származó saját bevétel is. 
 
Dr. Hetényi Tamás kérdései, részt kíván venni valaki a bírálati szempontoknál és a döntéshozatalkor 
rendkívüli ülést össze kell hívni? 
 
Markó József javasolja, hogy rendkívüli ülés keretében döntsenek a forrás megjelölésével. 
 
A végleges döntés a testület előtt: 14 igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

206/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy határoz, hogy a kommunális szemétszállító autó közbeszerzési eljárásban a végső döntést a testület 
kívánja meghozni. 
 
Határidő: 2008. november 14. 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
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2./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György javasolja, hogy a régi sírokat, amik az 1900-as évek előtti, ne döntsék le.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy ők is gondoltak erre a problémára és a tervezetben ki is tértek rá. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy amennyiben gondoskodnak a történelmi sírhelyekről, akkor ezt 
terjesszék ki az emlékművekre is. Itt most a Mayerffy síremlékre gondol, ami rossz állapotban van. 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy ki fogja eldönteni mi számít történelmi emlékműnek? 
 
Dr. Szinay József elmondja, fel fogják mérni az ilyen jellegű sírokat és a testület elé fogják terjeszteni a 
javaslatokat. Későbbiekben lesz lehetőség a hatáskör átruházásra. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a megalakult a múzeumbarátok köre. Javasolja, hogy bízzák meg őket 
ezzel a feladatokkal. 
 
Markó József javasolja, hogy kérjék fel a Múzeumbarátok körét. 
 
A testület az előterjesztést és a javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja és 
határozatot hozza: 
 

Göd Város Önkormányzatának 52/2008. (X. 22.) sz. Ök. rendelete  
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló  
30/2000. (IX. 26.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§  

A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbira változik: 
Az Önkormányzat az alábbi tulajdonában lévő köztemetőket tartja fenn: 
- Pázmány Péter utcai temető (936 hrsz)   működő 
- Pesti úti temető (2527 hrsz)    működő 
- Jácint utcai temető (4032 hrsz)   működő 
- Nemeskéri-Kiss Miklós úti temető (1829 hrsz)  működő 
 

2.§ 
(1) A rendelet 3.§ (8) bekezdése az alábbira változik: 
Sírhelyek használata 25 évre, a sírbolt használata 60 évre terjed. Az urnafülke használata 10 év. A használat 
díjfizetés mellett meghosszabbítható. 
(2) A rendelet 3.§ (13) bekezdésében az öröklés szó törlésre kerül. 
(3) A rendelet 3.§ (14) bekezdése az alábbira változik: 
Külső vállalkozások által végzett munkák után temető-fenntartási hozzájárulás fizetendő. Ennek mértéke a 
sírhelyekre megállapított díjtétel, melyet a 3. sz. melléklet tartalmaz. 
 

3.§ 
A rendelet 5.§-a az alábbira változik: 

1. Amennyiben a használati idő leteltét követően a sírboltot és az egyéb temetkezési helyet egy éven 
belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt megtérítési igény nélkül újból 
felhasználni. 

2. A megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá legalább két alkalommal egy országos 
napilapban, valamint a helyi médiában közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel az adott év 
októberében történjen meg, továbbá még egy alkalommal kettő hónap múlva. A megszüntetés 
legkorábbi időpontja az első felhívást követő 6 hónapot meghaladó időben történhet. A 
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hirdetményeket a Polgármesteri Hivatal és a TESZ hirdetőtábláján, a temetőben elhelyezett hirdetőn, 
a ravatalozón és az érintett temetkezési helyen kell kifüggeszteni.  

3. A lejárt használati idejű temetkezési hely kiürítése és más célú felhasználása esetén az érdekelt 
hozzátartozók halottainak maradványait az első meghirdetett időpontot követő 6 hónap alatt 
helyezhetik át (exhumálhatják). Amennyiben a rendelkezésre álló időn belül az exhumálást nem 
kezdeményezik, úgy az elhunytak földi maradványai közös sírba kerülnek és a sírhelyet a megjelölt 
időpont elteltével a temető üzemeltetője értékesítheti. A közös sírhely a Nemeskéri-Kiss Miklós úti 
új köztemetőben kerül kialakításra.  

4. Amennyiben a lejárt használati idejű temetkezési hely más célra történő felhasználása nem tervezett 
a megváltási díj újbóli megfizetése hiányában is a hamvak a helyükön maradhatnak.  

5. A fizetési határidő letelte után a temető kezelője végrehajthatja a temetkezési helyek kiürítését és 
gondoskodik a hamvak közös sírba helyezéséről nyilvántartás vezetése mellett.  

6. A megváltási felhívás illetve a helyreállítási felhívás eredménytelensége esetén a sírboltokban lévő 
építőanyaggal a temető kezelője szabadon rendelkezik.  

7. A történelmi emlékű, gödi vagy országos jelentőségű temetkezési helyek esetében a megváltási 
illetve a helyreállítási felhívás eredménytelensége esetén a kezelő köteles jelezni az önkormányzat 
felé az eredménytelen felhívások tényét és ezt követően a temetkezési helyek további sorsáról az 
önkormányzat dönt.  

8. E szakasz tekintetében temetkezési helynek minősül a sírbolt, urna és sírhely egyaránt. 
 

4.§ 
(1) A rendelet 2. sz. mellékletében a Műszaki Osztály elnevezés Építéshatóságra változik. 
(2) A rendelet 4. sz. mellékletben az Új köztemető elnevezés Nemeskéri-Kiss Miklós elnevezésre változik. 
 

5.§ 
 
A rendelet korábbi 5.§-ának számozása 6.§-ra, a 6.§-a 7.§-ra, a 7.§-a 8.§-ra, a 8.§-a 9.§-ra változik. A 
rendelet egyéb részei változatlanul maradnak. 
 

6.§ 
 
A rendelet 2008. november 1-én lép hatályba. 
 
 

Polgármester        Jegyző 
 
 
 

207/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Múzeumbarátok Körét, hogy nyújtson segítséget a gödi temetőkben található történelmi sírhelyek 
beazonosításában. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
Mikesy György apró észrevételt szeretne tenni, hogy amennyiben nem vállalják el a felkérést, akkor kerüljön 
vissza az a testület elé. 
 
 
 
3./ SZMSZ módosítás 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
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Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita elmondja, az ÜJKB által tett javaslattal egyetért. Kérdése, hogy a rövid megfogalmazás elegendő-
e címnek? Amennyiben bővebb megfogalmazást kérnek, akkor a testületi meghívót is módosítani kell.  
 
Markó József elmondja, csak a tárgyat szeretnék, ha megjelölnék, melynek a célja az lenne, hogy ne 
térhessenek el a megjelölt témától. 
 
Rábai Zita szerint amennyiben egy képviselő úgy dönt, hogy egy témát a testület elé terjeszt, akkor azt 
fogadják el, és ne szavazzanak róla külön. Véleménye szerint a mostani javaslat a képviselők korlátozását 
vetíti előre.  
 
Markó József szerint bármelyik napirendi pontról lehetséges a külön szavazás. Amennyiben szükséges, 
akkor kérhetnek bizottsági előkészítést. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint az előző ülésen megszavazták az egyebek napirendi pontját, amit mégsem 
tárgyaltak meg. Kifogásolja, hogy most sem azzal kezdik a testületi ülést, hogy az elmaradt napirendet 
tárgyalják.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen, 3 tartózkodással elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 53/2008. (X. 22.) sz. Ök. rendelete  
a Szervezeti és Működési Szabályzat egységbe foglalásáról szóló  

9/2004. (III. 17.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 14.§ (4) bekezdése az alábbi b) ponttal egészül ki: 
A napirendi pontok elfogadása előtt tett írásbeli vagy szóbeli egyebek napirendi javaslat esetén a tárgy 
pontos meghatározása szükséges. 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
4./ Államháztartáson kívüli támogatások szabályzata 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. A bizottságok állásfoglalását beépítette az előterjesztésében. A 
kiosztott anyagban a kiemelt részekre hívja fel a figyelmet, mert azok a módosítások. 
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

208/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy az önkormányzati forrásból az államháztartási körön kívül juttatandó támogatások 
igénylésének, elbírálásának, elszámolásának, közzétételének rendjét szabályozó szabályzatot mellékleteivel 
egyetemben elfogadja, a nyomtatványok használatát 2008. november 1. napjától minden ilyen támogatás 
esetében előírja. 
Valamennyi bizottságára átengedi a kérelmezőként/pályázóként és évenként legfeljebb a bizottságok 
rendelkezésére álló pénzügyi fedezetig a támogatási kérelmek/pályázatok elbírálását, a támogatási szerződés 
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jóváhagyását, az elszámolások értékelését. Az értékhatár feletti támogatási kérelmek ügyében a fenti jogokat 
magának tartja fenn. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatásokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségek teljesítéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester, Bizottsági elnökök, Dr. Szinay József jegyző, Dr. Nagy Atilla 
aljegyző 
 
 
 
5./ Sportegyesület kérelme 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás SB elnök 
 
Pinczehelyi Tamás ismerteti az előterjesztést. A Sportbizottság megtárgyalta a kérést és azt a határozatot 
hozta, hogy amennyiben az SE elnöke a bizottság által kért iratokat benyújtja, amik a szakosztályok 
hozzájárulása és az elnökségi döntés, akkor váljék hatályosság a határozat. A fedezet a sportelőirányzat lenne 
az SE elnökének előterjesztése alapján, ami véleménye szerint nem működne. Az lenne a cél, hogy a többi 
szakosztály érdeke ne sérüljön. Akkor emelkedne jogerőre a megállapodás, ha a kért iratokat megkapták. 
 
Dr. Bognár László javasolja, hogy most csak az első két pontot tárgyalják a többit előbb a Sportbizottság 
tárgyalja, és utána kerüljön vissza a testület elé. 
 
Markó József javasolja, csak azt kérjék most, hogy az óvoda építéséhez a felsőgödi sportpálya területét 
biztosítsa az SE.  
 
Dr. Szinay József elmondja, felmerült kérdésként, hogy van-e jogi lehetőség a kezességvállalásra? Ismerteti 
az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.  
 
Lenkei György szerint pontosítani kell, hogy hova épül a műfüves pálya. Tudomása szerint a mostani pálya 
területén belül épülne meg és nem a tisztáson. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, a fedezetre vonatkozóan vannak kétségei, hiszen tudomása szerint az nem lehet 
közpénz. Javasolja, hogy az önkormányzat karolja fel az építést és a havi törlesztést vonják le az SE 
támogatásából. A bekerülési költséget magasnak tartja. A pályához infrastruktúrát is ki kell építeni.  
 
Markó József elmondja, hogy az OLLÉ program keretében megépítendő pálya magasabb költséggel 
valósulna meg. Amennyiben nem fizetné az SE a törlesztőrészletet, akkor az önkormányzat nem adná nekik 
a támogatást. 
 
Rábai Zita a VfB ülésén is tárgyalták az előterjesztést. Amennyiben le kíván mondani az SE a felsőgödi 
pályáról, akkor azt tudomásul kell venni. Csak úgy vegyék át a sportpályát, hogy az továbbra is bárki által 
használható zöldterület marad.  
 
Markó József szerint az SE lemond a pályáról, de csak bizonyos feltételekkel. A tervezett óvoda a pályának 
egy kis részére benyúlik. A többi részen többféle sportcélú hasznosítás lehetséges.  
 
Dr. Pintér György szerint a kezességvállalást pontosan meg kéne fogalmazni.  
 
Kovacsik Tamás miután most csak a műfüves pályáról tárgyalnak, ezért nem ismertette a VfB határozatát. 
 
Mikesy György szerint az utóbbi időben átadott műfüves pályák villanyfényesek.  
 
Rábai Zita szerint az első két pontban szerepel a Rákóczi úti sportpálya kérdése is ezért fontosnak tartja, 
hogy erről a kérdésről is tárgyaljanak. 
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Markó József most csak azt tárgyalnák, ami nagyon fontos ahhoz, hogy el tudják kezdeni a műfüves pálya 
építését. Elegendő lenne ez az SE-nek? 
 
Dr. Horváth László elmondja, amennyiben az óvodára szüksége van a városnak, akkor az alsó bitumenes 
pályát át tudják adni. A füves pályáról nem tud nyilatkozni, mert folyamatban van a megállapodás megkötése 
a Fradival utánpótlás nevelésre.  
 
Markó József akkor most nem tudnak szavazni, mert a tisztásról jelenleg nem tudnak dönteni, mert ahhoz 
még szükség van az erdészet véleményére is. 
 
Dr. Horváth László elmondja, amennyiben a fél pálya megmarad, akkor azt még át tudják adni 
óvodaépítésre. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a Sportbizottság döntése az volt, hogy egyrészt a GSE elnökségének kell 
a határozata, másrészt pedig az összes szakosztály hozzájárulása.  
 
Mikesy György szerint ilyen fontos kérdésekben a közgyűlésnek kell dönteni és nem elég az elnökség. 
Javasolja, hogy az előzetes tárgyalásba vonják be a Sportbizottságot, a Polgármestert és a Jegyzőt és most 
vegyék le a napirendről a téma tárgyalását. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint a testület is hozhat biankó határozatot, ami akkor lesz hatályos, ha az SE a 
megfelelő dokumentumokat leteszi.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, előfordulhat az, hogy valamelyik szakosztály nem támogatja a 
beruházást?  
 
Dr. Horváth László véleménye szerint a Sportbizottság döntése nem jogszerű. Aki részesül az önkormányzati 
támogatásból, azok támogatják a beruházást.  
 
Nógrádi Gergely megérkezik. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, a Sportbizottság véleményét képviseli és nem a sajátját. Azt nem lehet elvárni, 
hogy úgy döntsön akárki, hogy az ellátmányát veszélyeztetik. Javasolja, hogy hozzon a testület biankó 
döntést, ami akkor válik hatályossá, ha leadják a kért iratokat. 
 
Markó József az első pontot minden bizottság támogatná. A felsőgödi pálya bérleti joga maradna meg a 
többié változna. A GSE vállalná, hogy az óvoda kialakításához átadná a felsőgödi sportpályából a szükséges 
területet, maximálisan a mostani pálya feléig.  
 
A testület a javaslatot 14 igen szavazattal elfogadja. Nógrádi Gergely nem szavazott. 
 

209/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja, hogy a GSE az alsó-gödi labdarúgópályán 2 db műfüves pályát építsen, 20x40 méteres méretben, 
világítással, saját üzemeltetéssel, s hogy ennek elősegítése érdekében az Önkormányzat kezességet vállaljon 
max. 45 millió Ft értékben, és max. 2023. december 31-ig terjedően, úgy hogy a GSE viszontgaranciát vállal 
az Önkormányzat felé a mindenkori labdarúgást illető költségvetési támogatása mértékéig. A testület ennek 
érdekében támogatja a GSE jelenlegi bérleti szerződésének 2023 12. 31-ig való meghosszabbítását a 
jelenlegi feltételekkel, mely alól kivételt a felsőgödi sportpálya területe képez. E területre vonatkozóan a 
bérleti szerződés nem kerül meghosszabbításra. 
A GSE a felsőgödi sportpálya területéből óvoda építésére maximum a mostani pálya feléig területet ad át az 
önkormányzat részére. 
A határozat akkor lép hatályba, ha a GSE elnöke a Sportbizottság által kért iratokat (elnökségi jóváhagyó 
határozat, az önkormányzati támogatásból részesülő szakosztályok hozzájáruló nyilatkozata) az 
Önkormányzat részére átadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
6./ Pótelőirányzat kérelem a volt TESZ raktár és a Kisfaludy utcai lakások bontásához 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy három árajánlatot kértek be a bontásra. Tájékoztatást kértek sitt 
felhasználásáról is. Ellenőrizték, hogy ne kerüljön a bontási anyagba szerves anyag, szennyeződés. Újra 
kellett építeni a kerítést és a szomszéd gázbekötését, mivel a bontással megszűnt annak gázellátása.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy várhatóak még egyéb költségek ahhoz, hogy a Szirt Invest át tudja venni a 
területet?  
 
Markó József összefoglalja az eddig elhangzottakat. Több költség jelent már meg a rendelő megépítésével 
kapcsolatban. Egyéb költségekre azonban már nem kell számítani, csak akkor, ha a parkrendezésben igények 
jelentkeznek a város részéről.  
 
Rábai Zita szerint amennyiben előre tudják, hogy ennyibe fog kerülni a városnak a rendelő és a gyógyszertár 
megépítése, akkor vélhetőleg másként döntenek.  
 
Markó József szerint a lakásvásárlás mindenképpen jelentkezett volna, mert az ottani lakások életveszélyesek 
voltak. 
 
Dr. Horváth Viktor kérdése, hogy az újonnan vásárolt ingatlan bekerült a kataszteri nyilvántartásba? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a földhivatali nyilvántartásba még nem került be, mert az eladó oldaláról 
probléma merült fel.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy milyen probléma merült fel? A vételárat már kifizette az 
önkormányzat? 
 
Dr. Szinay József elmondja, a pénzt kifizette az önkormányzat. A probléma az eladó fél válópere miatt 
merült fel. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

210/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kisfaludy utca 5. sz. alatti épület bontási munkálatainak költségeire 4.020 eFt pótelőirányzatot biztosít a 
TESZ részére.  
Fedezete:  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
7./ 2/a túloldalán lévő iparterület hasznosítása 
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
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Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. Kiegészítésként javasolja, a határozati javaslat egészüljön ki azzal, 
hogy a Beruházási Osztály kérjen árajánlatot. A terület hasznosítására a HÉSZ elfogadásával nyílt meg a 
lehetőség. Ahhoz, hogy a tárgyalásokat komolyan tudják folytatni, a terület tulajdonosait össze kell hívni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő furcsának tartja az eljárást, hogy másnak a területét iparterületnek jelöli ki a város 
és aztán ezeket a területeket meg kell vásárolnia. 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy nem akarják visszavásárolni, hiszen soha nem volt az önkormányzat 
tulajdonos azon a területen. Az önkormányzat össze akarja fogni a tulajdonosokat.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint máshol úgy működik, hogy az ingatlan árának emelkedése előtt vásárolják 
meg a területet.  
 
Nógrádi Gergely szerint nincs a városnak más olyan területe, ahová ipart tud telepíteni.  
 
Szegedi Sándor a területek nagy része mezőgazdasági terület és a testület döntése nélkül a tulajdonosok nem 
tudnak mást kezdeni vele.  
 
Rábai Zita szerint van arra lehetőség, hogy hasonló kérdésekben zárt ülésen döntsön a testület. 
 
Szegedi Sándor elmondja, amennyiben a tárgyalások elérnek abba a fázisba, hogy az már közvetlenül érinti 
az önkormányzat gazdasági érdekeit, akkor zárt ülést fognak tartani. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a szerkezeti és szabályozási tervek nem lehetnek zártak. 
 
Markó József kifogásolja, hogy az ülés elejétől fogva Horváth képviselő úr kamerája őt veszi. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, hogy mindezt azért teszi, mert az ő felvétele jobb, mint a tévé felvétele. 
 
Kovacsik Tamás javasolja, amennyiben képviselő úr hangfelvétele jobb, mint a városé, akkor vélhetőleg nem 
fog több szószerinti jegyzőkönyvet kérni. 
 
Rábai Zita szerint a szószerinti jegyzőkönyv a hiteles és nem az ő hangfelvétele. 
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

211/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Előkészíti az iparterület kialakításával kapcsolatos munkálatokat és felhatalmazza Szegedi Sándor 
alpolgármestert ezen munkálatok koordinálásával. 
Ennek érdekében október hónapban kerüljön sor: 

- az érintett tulajdonosok összehívására 
- történjen egyeztetés a szomszéd települések önkormányzatával 
- a Jegyző a fenti terület közművekkel történő ellátása érdekében keresse meg az adott szolgáltatókat. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy kérjen árajánlatot a hatástanulmány elkészítésére. 
 
Határidő: 2008. október 31. 
Felelős: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
 
 
8./ Ingatlanértékesítés a 2/a út bővítéséhez 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
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A testület név szerinti szavazással 15 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

212/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja a Magyar Államot képviselő Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyett eljáró 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint Vevő és Göd Város Önkormányzata, mint Eladó közötti 
adásvételi szerződést az alábbi tartalommal: 
Göd Város Önkormányzata értékesíti a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd külterület 
084/70 hrsz. alatt felvett, „Kivett út” megnevezésű, 12 m2 térmértékű ingatlanát 1.800.- Ft, azaz 
Egyezernyolcszáz forint vételárért a Magyar Államot képviselő Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
helyett eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére. Felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására és Dr. Garabon Sándor jogtanácsost a Polgármester aláírásának ellenjegyzésére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Szünet 
 
Dr. Pintér György, Dr. Bognár László, Pinczehelyi Tamás nincs jelen. 
 
 
9./ M2-es út bővítése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Kiegészítené azzal, hogy a sződligeti terület tulajdonosaival 
már megegyeztek a nyomvonalban. Jövő héten egyeztetnének Sződdel és ezt követően mehetnek a 
szakhatóságokhoz. 
 
A testület 12 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés és az alábbi határozatot hozza: 
 

213/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Környezetvédelmi és balesetveszély elhárítási célból egyaránt fontosnak tartja az Ady Endre és a Kálmán 
utca tehermentesítését egy, a várost északról elkerülő úttal. Támogatja az október 8-i egyeztető tárgyaláson 
elfogadott nyomvonalat, lehetőleg egy új csomópont kialakításával, amennyiben erre lehetőség nyílik, akkor 
a gödi csomóponttól kiindulva, az M2 út keleti oldalán egy összekötő út építésével valamelyik meglévő 
felüljáróhoz, majd tovább a 2-es útig. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az útvonal pontosításáról egyezető tárgyalásokat folytasson az érintett 
települések önkormányzataival, az NIF Zrt-vel, a szakhatóságokkal és a tervezővel. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester 
 
Dr. Pintér György és Dr. Bognár László, Pinczehelyi Tamás visszajön. 
 
 
10./ Melegvizű strand fejlesztése 
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
Markó József elmondja, hogy most csak elvi jellegű kérdésről lenne szó. 
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Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. A több éve folyó strandfejlesztést szeretnék most realizálni. Erre 
azért van szükség, hogy lássák, mibe kerülne a fejlesztés. Kb. két hete egyeztetésre került sor a vízügyi 
hatóságokkal a vízkivétel bővítése ügyében. Az engedélyek kiadásához látni szeretnék, hogy milyen 
beruházást kíván az önkormányzat megvalósítani. A jelenlegi helyzet egy minimálprogram megvalósítását 
teszi lehetővé. A beruházás első sorban a helyi lakosság jobb kiszolgálását tenné lehetővé. Első ütemben két 
kisebb medence megépítése történne meg. A második ütemben a jelenlegi tanmedence fedése és zárt 
folyosóval történő összekötése az öltözőépülettel, a harmadik ütemben egy nagymedence megépítése van 
betervezve. Az első lépés a tervek elkészítése, ami szükséges az árajánlatok beszerzéséhez és az esetleges 
pályázaton részvételhez. Az önkormányzat építené a medencéket, a vállalkozók pedig a szolgáltató részt. A 
két beruházást együtt kéne kezelni. 
 
Detre László kérdése, hogy a Fitt Bau anyagában a medence mélység nem elírás? 
 
Szegedi Sándor elmondja, az anyagban szerepel, hogy 2 méteres a mélység.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy milyen forrásból építenék meg a beruházást?  
 
Szegedi Sándor elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy a költséghely a kötvénykibocsátásból származó, 
lekötött pénz, azzal, hogy az ásványvíz-palackozásra kapott pénz is itt kerülne felhasználásra.  
 
Markó József elmondja, a beruházást nem egyszerre valósítanák meg, hanem lépésenként. Kötelezettséget a 
jövő évi költségvetésnél határoznák meg.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy melyik pályázaton kívánnak részt venni? A pályázathoz szükséges 
egy üzleti terv is, ami viszont az előterjesztésben nem szerepel. Véleménye szerint az ásványvíz-
palackozásra is kéne üzleti terv. Kérdése, hogyan arányul a vállalkozók által befizetett bérleti díj a 
belépőjegyekhez képest? 
 
Pinczehelyi Tamás szerint nem volt olyan fejlesztés, ami a valóságtól elrugaszkodott lett volna. Egyetért 
azzal, hogy készüljön üzleti terv és vonalas fejlesztési terv. A kötvénykibocsátásból származó pénz 
visszafizetését hogyan fogja tudni teljesíteni a város? A fejlesztést támogatja.  
 
Szegedi Sándor elmondja, a pályázatnál elsődleges a tanmedence fejlesztése. A mostani döntés azt a célt 
szolgálná, hogy terveket készítsenek, és ez alapján lehetne az üzleti tervet elkészíteni. A bérleti díjakat 
jelenleg nem lehet magasra tenni, mivel az üzletek bevétele sem magas. Most csak előzetes ajánlatokat 
terjesztett a testület elé, mert pontos adatokat a közbeszerzés miatt nem tud bekérni. A tervek és az üzleti terv 
készítése szükséges, ehhez viszont kell a testület előzetes jóváhagyása. A kötvényekkel kapcsolatban 
elmondja, hogy készült egy táblázat, ami a bevételeket tartalmazza.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a Közigazgatási Hivatal megállapította, hogy az önkormányzat 
mulasztásos törvénysértést követ el, mert nincs gazdasági programja. Erre a város üzemeltetéséhez is 
szükség van. Ameddig ez nincs meg, addig kiragadottnak tűnnek a fejlesztések. 
 
Rábai Zita javasolja, hogy először készüljön el a város gazdasági fejlesztési stratégiája, abba beleillesztve a 
strand fejlesztése.  
 
Pinczehelyi Tamás egyetért azzal, hogy a strand fejlesztésére szükség van. Amire most szükség van, ahhoz 
viszont nem kell testületi döntés.  
 
Dr. Pintér György támogatja, hogy üzleti terv készüljön. Jó lenne látni a strand üzemeltetési költségeit is. 
Kérdése, hogy most milyen határozatot tudnak hozni? Javasolja, hogy készüljön egy új előterjesztés, ami a 
mostani felvetéseket és kérdéseket és azokra adandó válaszokat is tartalmazza. 
 
Markó József elmondja, a strand fejlesztése a gödiek jobb kiszolgálását jelentené és nem a nyereséget. A 
gazdasági program készítése folyamatban van. 
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Dr. Szinay József elmondja, hogy aljegyző úr van megbízva a gazdasági program elkészítésével.  
 
Szegedi Sándor szerint most van az a fázis, amikor el kell dönteni, hogy mekkora beruházást valósítsanak 
meg. Ezt követően lehet a terveket és a költségkalkulációt elkészíteni. Azt kéri, hogy legalább a két medence 
megépítésére hozzanak döntést. 
 
Markó József szerint a két medence megépítése szükséges és erre kell készíteni a kalkulációt. 
 
Rábai Zita szerint prezentálni kéne, hogy miből tudják megvalósítani a beruházást, milyen költségekkel jár, 
és milyen bevételt eredményez. Ezért javasolta, hogy lássák először a gazdasági programot.  
 
Nógrádi Gergely ügyrendi hozzászólása, a testületnek azt kell eldönteni, hogy akar-e most dönteni vagy 
adják vissza részletes kidolgozásra az anyagot. Vagy döntsenek vagy, adják vissza.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a közpénz felhasználását alaposan meg kell fontolni. Javasolja, hogy az 
előterjesztést vegyék le és csak a két medencéről döntsenek. Tárgyalta az előterjesztést a PEKB?  
 
Nógrádi Gergely ügyrendi hozzászólása, hogy vagy szavazzanak a meglévő adatok alapján, vagy vegyék le 
napirendről.  
 
Markó József szerint konkrét határozati javaslat kell. 
 
Nógrádi Gergely javaslata, hogy amennyiben nemmel szavaznak, az azt jeleni, részletesebb anyagot várnak.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő ügyrendi hozzászólása, hogy az első ügyrendi javaslatot nem szavaztatták meg. 
Javasolja, hogy az ÜJKB dolgozza ki, mi tekinthető ügyrendi javaslatnak.  
 
ÜJKB dolgozza ki az ügyrendi hozzászólás: 14 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

214/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, dolgozza ki és terjessze a testület elé, hogy mit 
tartalmazhat az ügyrendi hozzászólás és azt milyen esetben lehet feltenni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Markó József javasolja, hogy a következő testületi ülésre részletes számításokkal kidolgozva kerüljön vissza 
az előterjesztés, melynek tartalma a két medence megépítése – tanmedence és ülőmedence. 
 
Nógrádi Gergely javasolja, hogy most szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 9 igen, 2 nem, 4 tartózkodással elfogadja. 
 
A testület az előterjesztést 7 igen, 3nem, 5 tartózkodással nem fogadja el. 
 
Visszakerül a bizottságok elé pontosan kidolgozva: 15 igen szavazattal elfogadja 
 

215/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Felkéri Szegedi Sándor alpolgármestert, hogy a melegvizű strand fejlesztésére vonatkozó előterjesztést 
részletesen dolgozza ki és terjessze ismételten a bizottságok és a testület elé. A fejlesztés tartalma: két 
medence megépítése.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy tanmedence vagy úszómedence készül? 
 
Markó József elmondja, a bizottsági ülésen ki fog derülni. 
 
Szegedi Sándor két medence megépítését célozzák meg, a tanmedencét és a kör alakú, részben fedett 
ülőmedencét. 
 
Pinczehelyi Tamás ügyrendi hozzászólása, hogy a kimunkálandó anyaghoz hozzátartozik a fejlesztési terv? 
 
Markó József elmondja, hogy igen. 
 
 
 
11./ Beck Ö. Fülöp tér rendezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. A VfB az anyagot tárgyalta és támogatta azt.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a kamattöbblet bevétel terhére kerüljön megépítésre a tér. 
 
A testület 15 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés és az alábbi határozatot hozza: 
 

216/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja a Beck. Ö. Fülöp tér rendezését, térburkolását, parkoló kialakítását. 
A kivitelezés költségeit a kamattöbblet bevételből finanszírozza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
 
Dr. Bognár László kimegy. 
 
12./ József Attila Művelődési Ház státuszára bérigény + megbízott igazgató kinevezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Dr. Pintér György PEKB elnök  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a státuszról már korábban döntött a testület.  
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatokat hozza: 
 

217/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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A József Attila Művelődési Ház részére engedélyezett félállásra a 2008. évi költségvetésben személyi 
juttatásokra 243 eFt, a járulékokra 72 eFt összegben pótelőirányzatot biztosít. A létszámbővülés költségeit a 
2009. évi költségvetés tervezésében engedélyezi a fenti bérrel és egyéb költségeivel együtt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József 
  JAMH igazgató 
 
 
 

218/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Megbízza Bognár Noémit, hogy a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői feladatait 2008. november 
1-től, Szabó Imréné távollétének ideje alatt, helyettesítéssel ellássa, valamint ezen időtartamra felruházza a 
munkáltatói jogok gyakorlásának jogával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendeket zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
A képviselő-testület ezt követően zárt ülés keretében folytatja a napirendi pontok tárgyalását, melyet külön 
jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 
Egyebek 
I./ MEOE ingatlanának megvétele 
 
Markó József elmondja, az előző ülésen elhangzott, hogy 7 millió Ft ajánljanak fel az épületért. Az az 
információja, hogy ez a MEOE-nak nem megfelelő. 
 
Rábai Zita kérte, hogy a hajléktalan-ellátás törvényi hátterét osszák ki a képviselőknek. Amennyiben azt 
szeretnék, hogy az épület hajléktalan szállóként működjön, ahhoz előírásoknak kell eleget tenni, aminek 
viszont költségei vannak. Ezeket a költségeket szeretné látni. 
 
Markó József javaslata, hogy a mostani formában gondoskodjanak a jelenlegi lakókról. Amennyiben 
megszűnik a szerződés, akkor a lakókat ki kell költöztetni a házból. 
 
Lenkei György elmondja, a szociális tv. 86.§-a alapján kell eljárni a hajléktalanok estében. A mostani lakók 
is gödi lakosok. Amennyiben valaki olcsóbb megoldást tud, akkor arra is nyitott a testület.  
 
Rábai Zita elmondja, tisztázni szeretnék a szálló működtetésének hátterét.  
 
Lenkei György ismerteti a jogszabályi hátteret.  
 
Pinczehelyi Tamás ügyrendi kérdése, hogy most nem az ingatlan vásárlásáról tárgyalnak? 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő felolvassa a szociális tv. 86.§-át, ami véleménye szerint nem a hajléktalanokról 
szól. Kéri, hogy pontosan indokolják meg, mi az a jogszabályhely, ami indokolja az ellátást.  
 
Markó József javasolja, az ÜJKB vizsgálja meg, hogy van-e törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak a 
hajléktalanszálló működtetésére.  
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Dr. Kármán Gábor elmondja, hogy a jogszabályok alapján a szolgáltatáshoz hozzáférést kell biztosítania az 
önkormányzatnak.  
 
Markó József kéri, hogy a SZB ülésén tárgyalják meg a szálló kérdését. 
 
Mikesy György szerint az igényt jogszabályokkal kell alátámasztani. 
 
Dr. Pintér György kéri, hogy a Hivatal hajtsa végre a bizottságok határozatait.  
 
A testület a megvételt név szerinti szavazással, 2 tartózkodó, 1 nem, 12 igen szavazattal elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

221/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Meg kívánja vásárolni a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének tulajdonát képező, jelenleg albérlők 
házaként működő, 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós úton található ingatlanát 7 millió Ft-ért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
II./ Iskolatej program újraindítása 
 
Rábai Zita tudomása szerint a felsőgödi iskolában korábban a gyerekek kaptak egy pohár tejet és egy kiflit. 
Most a gyerekek részéről fogalmazódott meg az igény a program ismételt beindítására.  
 
Markó József elmondja, hogy meg fogják vizsgálni a lehetőséget. 
 
 
III./ Gyalogos átkelőhely létesítése 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, hogy egy látásában korlátozott próbált átkelni a Duna utcai gyalogos-
átkelőhelynél, de mivel nem látta jól a lámpát, majdnem balesetet okozott. Javasolja, hogy a nagy forgalmú 
utak mentén az átkelőhelyeknél törekedjenek az akadálymentesítésre, a jövőben megépítendő átkelőhelynél 
pedig mindig így valósítsák meg a beruházást.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy jelenleg folyamatban van a 2-es úton néhány helyen gyalogos-átkelőhely 
létesítése. Ezek még nem hangjelzésesek. 
 
Markó József javasolja, hogy kérjenek árajánlatot a hangjelzés megépítésére. 
 
Szabó Csaba elmondja, a Duna utcában szándéka van egy zebra létesítésére.  
 
Lenkei György tudomása szerint a zebrákat eddig is csak akadálymentesen lehetett építeni. 
 
Popele Julianna elmondja, az önkormányzat ebben az évben négy átkelőhelyet létesít.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, hogy a javaslatában kizárólag a jelzőlámpás kereszteződésekre gondolt. 
 
Pinczehelyi Tamás kérdése, hogy a Duna utcában hogyan építik meg az átkelőt, amikor a Rákóczi úton nincs 
járda? 
 
Szabó Csaba szerint valahogyan el kell kezdeni a munkákat. 
 



 260

Pinczehelyi Tamás szerint a már korábban elkezdett munkát folytatni kéne.  
 
Markó József összefoglalja az elhangzottakat.  
 
A testület a javaslatot 13 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 

 
222/2008. (X. 21.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
szándékát fejezi ki, hogy  
- a közlekedési lámpával ellátott, már meglevő gyalogos átkelőhelyek esetében lehetőségeihez mérten 
törekszik a hangjelzéses akadálymentesítés utólagos megoldására, és  
- a jövőben létesítendő, közlekedési lámpával ellátott gyalogos átkelőhelyek esetén a hangjelzéses 
akadálymentesítést betervezi, lehetőségeihez mérten megvalósítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
IV./ Duna utcával kapcsolatos határozat visszavonásának kérelmezése 
 
Pinczehelyi Tamás kéri, hogy a testület vonja vissza korábbi határozatát, melyben elmarasztalják a Duna 
utcai útépítéssel kapcsolatban. Véleménye szerint az ügy nem lett alaposan kivizsgálva és úgy került a 
határozat meghozatalra, valamint törvénytelen is. Az útépítés úgy indult, hogy minden képviselő leadta a 
megszervezendő utak lakóinak aláírásait. Ezeket leadták a Városfejlesztési Bizottságnak, ami elfogadta az 
utakat és beterjesztette a testület elé. Nem történt meg a tételes vizsgálata az aláírások számának. A Duna 
utcai lakókkal beszélt, akik elmondták, hogy azért kérik vissza a befizetett összegeket, mert meg lett ígérve a 
szegély megépítése, az árok kitisztítása és az, hogy megépül egy 2 méter széles járda. Ez azonban nem 
valósult meg. Véleménye szerint az felelős, aki leállította az elfogadott beruházást.  
 
Markó József elmondja, Pinczehelyi Tamás többször megígérte, hogy behozza az aláírásokat. Most azt 
javasolja, hogy fejezzék be a téma tárgyalását és utalják az Ügyrendi Bizottság elé, hiszen az egyebek nem 
alkalmas egy ilyen horderejű téma tárgyalására.  
 
Detre László elmondja, az ÜJKB a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy erre a vizsgálatra felkér egy külsős 
ügyvédet.  
 
Pinczehelyi Tamás egyszer mondta, hogy be fogja hozni a másolatokat. Olyanért marasztalják el, amiről nem 
tehet, hiszen a mostani vezetés állította le a beruházást. Az ígéretet visszavonta, hiszen nem akarja kitenni a 
lakókat atrocitásnak. Miért nem lett befejezve a Duna utca? Kéri, hogy vonják vissza a korábbi határozatot. 
 
Nógrádi Gergely javasolja, az ÜJKB ülésére hívják be a lakókat is, hogy elmondhassák a véleményüket. 
Kéri, hogy csinálják végig a vizsgálatot, addig azonban tartsák fenn a határozatot.  
 
Markó József kérdése, hogy akarnak most szavazni, vagy majd a bizottsági ülés után? 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint volt egy testületi ülés, ahol Szegedi Sándort megbízták a kérdés 
tisztázásával, ami nem történt meg. Ragaszkodjanak ahhoz, hogy meg van-e a 66 %. Egyetért azzal, hogy 
egy külső szakértőt vonjanak be. 
 
Rábai Zita szerint kulcskérdés, hogy a Duna utcában nem új út építése történt, hanem egy meglévő felújítása.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a Duna utca útépítését a testület elfogadta. Mit bizonyít az, hogy nála meg van a 
másolat? Miért nem lett befejezve a Duna utca építése?  
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Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a másolatokat be kéne mutatni, hogy meg van a 66%. 
 
Detre László ügyrendi javaslata, hogy mivel folyik egy vizsgálat, várják meg annak eredményét. 
 
Markó József kérdése, hogy kívánnak-e most szavazni a visszavonásról? 
 
Dr. Bognár László kimegy. 
 
1 igen, 8 nem, 4 tartózkodással nem kívánnak most dönteni. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint az összeférhetetlenségi ügy is jogszerűtlen volt. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint az összeférhetetlenséget 30 napon belül meg kellett volna szüntetni, de 
Pinczehelyi Tamás ezt nem tette meg, ezért indították az eljárást. 
 
Markó József megköszöni a mai munkát és mindenkinek további szép napot kíván. 
 

K. m. f. 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
   polgármester       jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 

 


	Markó József       Dr. Szinay József
	Jónásné Héder Hedvig


