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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült:   Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 17-i rendkívüli  
     ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:   a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő, Dr. Pintér György, Sellyei Noémi, Sándor István, Pinczehelyi Tamás, 
Kruzslicz István nincs jelen.  
 
 
Markó József köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az ülést 
megnyitotta.  Elmondta, az ülés összehívásának az volt az oka, hogy az előző ülésen az egyik 
napirendi ponttal kapcsolatban aggályok merültek fel, melyekről azóta tájékoztatást kaptak.  
 
Lenkei György: kérte, hogy egy szociális témájú pályázaton való indulást vegyenek fel a napirendi 
pontok közé.  
 
Dr. Bognár László: a Sportbizottság javaslatot tett a Kóczán Mór díjakra. 
 
Csányi József: a Sportbizottság megtárgyalta a díjakra beérkezett javaslatokat. Mivel a bizottság 
elnöke nincs jelen, javasolta, hogy ne tárgyalják az előterjesztést. Tudomása szerint még változások 
lesznek a jelöltek személyében.  
 
Mikesy György: nem látja az okát, hogy miért ne tárgyalhatná a Képviselő-testület az előterjesztést. 
 
Dr. Bognár László: a javaslat nem egyezik meg rendeletben foglaltakkal.  
 
Markó József: véleménye szerint a bizottság együttes határozati javaslatát kell elfogadni.  
 
 
 
A képviselő-testület  9 igen 2 tartózkodás  szavazati aránnyal  az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
1./ A 67/2008.(IV.23.) sz. ök. határozat módosítása  
 Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
2./ A 150/2008.(VII.02.)sz. ök. határozat módosítása   
 Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
3./ KMOP- 4.5.1-2009 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások  
     infrastrukturális fejlesztésére - pályázat 
 Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
 
Dr. Nagy Atilla: jelezte, hogy a napirendi pontok között van olyan, melyet zárt ülésen kell tárgyalni.  
 
Dr. Nyitrai Judit: kérte, hogy a 2. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják.  
 
Markó József: javasolta, hogy a 2. napirendi pontot utolsóként, zárt ülésen tárgyalják.  
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Napirendi pontok tárgyalása:  
 
1./ A 67/2008.(IV.23.) sz. ök. határozat módosítása  
Markó József polgármester: ismertette az előterjesztést.   
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: az előző ülésen felvetett probléma továbbra is fennáll, de ez az 
adásvételi szerződés megkötését nem befolyásolja.  
 
Dr. Nagy Atilla: a döntéshez név szerinti szavazás szükséges.  
 
 
A képviselő-testület név szerinti szavazással   9 igen  2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

150/2009. ( VIII. 17. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a 67/2008.(IV.23.) sz. ök. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
Értékesíti a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 562/2 hrsz. alatt 
felvett ingatlant Szalai Cecília Vevő részére 4/8  tulajdoni hányadrészben, Dr. Gyenes Levente 
Vevő részére 2/8 tulajdoni hányadrészben, Gyenes Áron Vevő részére 1/8 tulajdoni 
hányadrészben, Gyenes Edina Vevő részére 1/8 tulajdoni hányadrészben (2131 Göd, Duna-köz 
1. sz. alatti lakosok) 20.000 Ft/m2 áron, adásvétel jogcímen. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, valamint arra, hogy a szerződés 
megszerkesztésével, ellenjegyzésével és a földhivatali eljárással Dr. Nyitrai Judit ügyvédet 
(2600 Vác, Jókai u.4. I/3.) megbízza. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Markó József  polgármester  
 
 
 
 
 
3./ KMOP-4.5.1-2009 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások  
     infrastrukturális fejlesztésére - pályázat 
Lenkei György: egy héttel ezelőtt született döntés arról, hogy az óvodát hol fogják építeni. Ennek 
megfelelően felszabadult az óvodaépítésre korábban kijelölt terület, ami ideális a mostani fejlesztésre. 
A benyújtási határidő szeptember 1-vel kezdődik, ezért nyilvánvaló, hogy minél előbb be kell nyújtani a 
pályázatot.  
 
Rábai Zita: minden esetben megbánta, hogy a gyors döntéshozást támogatta, mert azok hibákat 
rejtettek magukban. Megint a felsőgödi Sportpályát jelölik ki a pályázat megvalósítására. Mi a 
Képviselő-testület szándéka a sportpályával kapcsolatban? A Családsegítő Szolgálat mekkora 
területet foglalna el a pályából? 
 
Markó József: 500 m2-es területről van szó. A sportpálya évek óta elhanyagolt állapotban van, és a 
Sportegyesület elnöke is többször nyilatkozott arról, hogy nem tudják fenntartani a felsőgödi pályát.  A 
többi terület továbbra is a sportcélokat szolgálná. Örömmel veszi, ha van javaslat más területre.  
 
Szabó Csaba: a körzetében többen jelezték, hogy a város el akarja venni tőlük ezt a területet.  
 
Markó József: összességében mekkora területről van szó? 
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Bertáné Tarjányi Judit: a sportpálya 18.000 m2, ami nem osztható. Ebből 2700 m2 építhető be, melyen 
500 m2 kényelmesen elfér. 
 
Markó József: mekkora terület szükséges az ingatlanhoz? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: 250 m2. 
 
Markó József: ezek szerint akár másik, családi házas területről is szó lehet.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a pályázat nem támogat ingatlan vásárlást.  
 
Lenkei György: 250 m2 az épület alapterülete, és kétszintes épületről van szó.  
 
Rábai Zita: az építmény más helyen történő kivitelezése jó ötlet. A pályázati kiírásban további 
fejlesztésről, bővítésről van szó, ezért nem tudja támogatni, hogy a sportpálya beépítésre kerüljön.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: az épületet úgy kell elhelyezni, hogy a sportpálya rendeltetésszerű használatát 
ne akadályozza. 
 
Detre László: amennyiben más intézmény is odakerül, mi történik a sportpályával? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a 2700 m2 beépíthető területből ez az intézmény 250 m2-t foglal el.  
 
Mikesy György: el kell gondolkodni azon, hogy az új építmény funkciója összefér-e a sportpálya 
funkciójával. A szociális intézményt nyugodt körülmények között kell működtetni, ami nem fér meg a 
sportcélú működéssel.  A pályázaton való indulást támogatja, de a helyszínt a későbbiekben jelöljék 
ki.  
 
Markó József: ha van konkrét javaslat, azt tegyék meg. Csak az hangzott el, hogy hol ne legyen, de 
másik javaslattétel nem történt.   
 
Popele Julianna: az önkormányzat most hirdette meg a Rómaik útján lévő ingatlanokat, akár azokat is 
kijelölhetik. Felhívta a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljáráson már a helyszínt is meg kell 
jelölni.  
 
Markó József: a Rómaiak útja elfogadható, hiszen évek múlva az a város egyik fő útvonala lesz.  
 
Lenkei György: egyetértett azzal, hogy a pályázatot a Rómaiak útján lévő önkormányzati ingatlanra 
nyújtsák be.   
 
Rábai Zita: nem elfogadható, hogy ad hoc jelleggel jelöljenek ki helyszíneket. A felsőgödi sportpálya 
beépítés helyett akár csak zöldterületként is funkcionálhat a jövőben.  
 
Markó József: javasolta, hogy a pályázat helyszínéül a Rómaiak útját jelöljék ki.  
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen   szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

151/2009. ( VIII. 17. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 
dönt arról, hogy a KMOP 4.5.1-2009 „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” 
pályázaton részt kíván venni. A pályázatot egy új, cca. 500 m2 épület építésére kell előkészíteni, 
melynek helyszíne: Rómaiak útja 1829/10 hrsz., melynek célja Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat létesítése.  
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Felkéri a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályát, hogy a pályázatot, és a tervezési-közbeszerzési 
eljárás kiírását készítse elő.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal zárt ülést rendelt el, melyről külön 
jegyzőkönyv készült.   
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Markó József polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést 
bezárta, és a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
             Markó József       Dr. Nagy Atilla 

   polgármester            aljegyző 
 
 
 
 

Szaszovszky Olga 
      jegyzőkönyvvezető 

 


