
Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 13-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a testület rendkívüli ülése 
 
 
Markó József, Szegedi Sándor, Mikesy György, Szabó Csaba, Sándor István nincs jelen. 
 
 
Dr. Bognár László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés összehívását. 
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti az eseményeket. Elmondja, hogy a kerékpárút egyik ingatlanánál a 
szerződés bejegyzése közben derült ki, hogy a korábbi ingatlantulajdonos, akivel az 
önkormányzat megkötötte a szerződést, már eladta az ingatlant. Sikerült az új tulajdonossal is 
megállapodni és az új szerződést megkötni, amit most a testületnek jóvá kell hagynia. Ez a 
szerződés egészen a testületi jóváhagyásig egyoldalú és az alpolgármestert is fel kell 
hatalmazni az aláírásra. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy két határozatot kell hozni. Az elsőt gépi szavazással, a 
másodikat pedig név szerintivel, mivel ingatlanvásárlásról van szó.  
 
Az első határozati javaslatot a testület 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

223/2008. (XI. 13.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Közös megegyezéssel 2008. november 13-i nappal megszünteti Szalay Ferencnével (lakik: 
2131 Göd, Ambrus László u. 10.) 2008. április hó 17. napján a Dunakeszi Körzeti Földhivatal 
nyilvántartásába Göd külterület, 039/20 hrsz. alatti „szántó” művelési ágú, 6 minőségi 
osztályba sorolt, 2659 m2 térmértékű ingatlanra kötött telekalakítással vegyes adásvételi 
szerződést. 
Felhatalmazza Dr. Bognár László Alpolgármestert a szerződés aláírására, valamint 
felhatalmazza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.)  a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
A második határozati javaslatot a testület név szerinti szavazással, 12 igen szavazattal a 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 



 265

 
224/2008. (XI. 13.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében 
Alsógöd-Felsőgöd- Újtelep (Bócsa) között hivatásforgalmi kerékpárút létesítése című 
pályázat megvalósítása érdekében szerződést köt Juscsák Mártával (2600 Vác, Déli út 20) a 
Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd kületerület, 039/20 hrsz. alatt felvett 
„szántú” művelési ágú, 6. minőségi osztályba sorolt ingatlan telekalakítására, valamint a 
kialakításra kerülő 039/216 hrsz-ú 10 m2 térmértékű terület megvásárlására 3.000.-Ft/m2 
áron. 
Felhatalmazza Dr. Bognár László Alpolgármestert a szerződés aláírására, valamint 
felhatalmazza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.) a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
Dr. Nyitrai Judit elmondja, hogy a földhivatalban már minden változtatást átvezettek, ezért 
volt szükség a mostani ülésre. 
 
Szabó Csaba megérkezik. 
 
 
Dr. Bognár László megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Dr. Bognár László     Dr. Szinay József 
alpolgármester       jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 


