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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésén  
              a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Dr. Pintér György, Sellyei Noémi Sándor István, Pinczehelyi Tamás és Kruzslicz István nincs jelen.  
 
 
Markó József köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet és az ülést 
megnyitotta. Ismertette a tervezett napirendi pontokat. Kérte, hogy a meghívóban szereplő 8. 
napirendi pontot vegyék előre, valamint jelezte, hogy a 6-7. napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalni.  
 
 
Kérte, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg Zahorán Sándor volt önkormányzati 
képviselőről.  
 
 
 
A Képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
1./„Göd, Vasvári Pál utca 9. sz. (652 hrsz.) alatti Időskorúak Napközi Otthona épületének  
     felújítása, akadálymentesítése” tárgyban kötött szerződés módosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
2./ 67/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozat módosítása (gödi 562/2 hrsz ingatlan értékesítése) 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Kisegítő óvodai férőhelyek működésének finanszírozása 

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
4./ Rozmaring utcai telek-kiegészítések hrsz. változás 

Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
5./ Útépítés - Tervezési diszpozíció 

Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
6./ Közbeszerzési terv módosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
7./ Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés: „Göd Város közigazgatási területén  
     belterületi utak, buszmegálló, parkoló, gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli terveinek  
     elkészítése, építési engedély beszerzése tervezési szerződés keretében” -    zárt ülés 

Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
8./ Közbeszerzési eljárás megindítása: „Göd Város Önkormányzata által a Rákóczi utca 23. sz.  
    (Hrsz.: 2172) ingatlan felújítása, 75 férőhelyes óvoda kialakítása, engedélyes terveinek  
     elkészítése tervezési szerződés keretében”   -   zárt ülés 

Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
 
Egyebek:  
KMOP 2.1.2- 2009 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – pályázat 
 Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
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Napirend előtt tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy nyáron is folyamatos az út- és járdaépítés. A 
Duna parttal kapcsolatban évek óta visszatérnek a problémák. Más településekről is ide járnak 
jetskizni, motorcsónakozni. Tisztázni kell, hogy mi a kötelessége és jogosítványa a városnak a Duna 
partra vonatkozóan. Folyamatban van a felsőgödi Egészségház építése. A termálvíz kivételről 
Szegedi Sándor alpolgármester nyújt tájékoztatást. A Jávorka Sándor utca sarkán lévő patika bezárt, 
emiatt a helyettesítési rendet meg kellett oldani, de ebben a többi gyógyszertár partner volt. Az elmúlt 
időszakban testvérvárosi látogatásokra került sor, valamint a nemzeti ünnepünkre és a várossá válás 
10. évfordulójára a testvérvárosok képviselői is látogatást tesznek Gödön. Kérte a képviselők aktív 
részvételét a programokon.  A könyvtár vezetője távozási szándékát jelentette be, mert egy nagyobb 
kihívást jelentő pályázatot nyert el. Az új intézményvezetői pályázat kiírásáig és elbírálásáig Hegyi 
Valériát bízza meg a könyvtár vezetésével.  
 
Szegedi Sándor: ismertette a termálvíz kivételi eljárás folyamatát. Jelezte, hogy a kiosztott anyag 
bizalmas információkat tartalmaz. Felhívta a figyelmet a benyújtás és az engedély kiadása közötti 
időszak hosszúságára, és elmondta, hogy az önkormányzatnak a fellebbezésre csak 2 nap állt 
rendelkezésére. 
 
Markó József: a két ülés közötti időszakban egy pályázaton történő indulásról kellett dönteni, melyhez 
utólagos jóváhagyást kért. A pályázat a kompetencia alapú képzésre vonatkozott, 0 %-os önrészt 
kívánt és 70 millió Ft körüli összeget lehet nyerni.  Ismereteink szerint a pályázaton való részvétel a 
későbbi oktatási tárgyú pályázatokon való részvétel feltételét képezi. A régi Gödi Fészek lebontott 
emlékműve a Polgármesteri Hivatal udvarán kerül felállítására a várossá válás 10. évfordulójára.  
 
 
Kovacsik Tamás megérkezett.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./„Göd, Vasvári Pál utca 9. sz. (652 hrsz.) alatti Időskorúak Napközi Otthona épületének 
felújítása, akadálymentesítése” tárgyban kötött szerződés módosítása 
Popele Julianna ismertette az előterjesztést. Az ajánlatban szereplő munkákat és összegeket 
tételesen ellenőrizni kellett. A bontás folyamán olyan hibák merültek fel, melyek javítása szükséges. A 
közbeszerzési eljárás alapján a Képviselő-testület döntése szükséges a szerződés módosításához. A 
pályázati költségek átcsoportosításával a 2 millió Ft feletti részt kell kiegészíteni. A határozati 
javaslatát kiegészítette azzal, hogy a Képviselő-testület Br. 1,3 millió Ft-ot biztosít a lekötött 
pénzeszközök terhére.  
 
Markó József: felhívta a figyelmet arra, hogy a kiadási oldalt vissza kell fogni. A lekötött betétet csak 
beruházásra használhatják fel. Az ingatlan értékesítések nem a tervezettnek megfelelően alakulnak.  
 
Mikesy György: a tervezéskor miért nem vették észre az ennyire nyilvánvaló hiányosságokat?  
 
Lenkei György: személyesen is figyelemmel kíséri az építkezés folyamát.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: meglepőnek tartotta, hogy a Szemper Kft. mindenhez ért. 
 
Rábai Zita: milyen költségek terhére biztosítható az átcsoportosítás? 
 
Popele Julianna: eszközbeszerzésből, az előkészítésből, a mérnöki tevékenységből és a nyilvánosság 
biztosításából tudnak takarékoskodni.  
 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen 3 tartózkodás  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



 208

 
 

140/2009. (VIII. 5.) sz.  ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• jóváhagyja a KMOP-4.5.1-2008-0003 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése Göd városában” azonosító jelű pályázat keretében megvalósuló 
Időskorúak Napközi Otthona épületének felújítása kapcsán műszaki szükségességből 
felmerült 3.281.370 Ft értékű pótmunka elvégzését és a pénzügyi fedezet biztosítását. 

• Felkéri a Beruházási Osztályt a Támogatási szerződés módosításának kezdeményezésére. 
• Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen 3 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

141/2009. (VIII. 5.) sz.  ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a KMOP-4.5.1-2008-0003 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
Göd városában” azonosító jelű pályázat keretében megvalósuló Időskorúak Napközi Otthona 
épületének felújítására 1.300 eFt pótelőirányzatot biztosít a lekötött pénzeszközök terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
 
2./ 67/2008. (IV. 23.) sz. ök. határozat módosítása (gödi 562/2 hrsz ingatlan értékesítése) 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a Városfejlesztési Bizottság ülésén a vevő több ígéretet is tett, de azt 
nem tartotta be.  
 
Markó József: kérte, hogy a hivatal ellenőrizze, a vevő a megállapodásnak eleget tett-e? Amennyiben 
nem kap választ, leveszi a napirendi pontról. 
 
Dr. Nagy Atilla: a ügyről nem rendelkezik információval.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérte, hogy a következő ülésre az előzmények is kerüljenek a Képviselő-
testület elé.  
  
 
 
 
3./ Kisegítő óvodai férőhelyek működésének finanszírozása 
Dr. Nagy Atilla: ismertette az előterjesztést. Az eredeti anyagban a 3. oldalon a Kastély Óvodánál 
számszaki elírás történt, melyet javított.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: kisegítő vagy kiegészítő óvodáról van-e szó?  
 
Dr. Nagy Atilla: az önkormányzatot kisegítő óvodákról van szó.  
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Dr. Bognár László: az 1. és 2. variáció közül kellene választani.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: miből biztosítják a fedezetet? Az adóbevételek erre nem nyújthatnak 
fedezetet.  
 
Markó József: Gödön arra tettek ígéretet, hogy minden óvodás gyermeket felvesznek, erre áldozni is 
kell. A kötvénykibocsátásból származó bevételt nem működésre, hanem beruházásra kell fordítani.  
 
Mikesy György: a máshová felvett gyerekek után igénylik-e a normatív támogatást? Az összesítést 
soknak találta, melynek nem lehet az adóbevétel a fedezete. 
 
Rábai Zita: az előterjesztésben nem az alternatívák közül kell választani. Ebben az esetben nem 
lenne arányos a területi megosztás.  
 
Dr. Nagy Atilla: az óvodák megigénylik az állami normatívát. A szülőknek lehetőséget biztosítanak a 
választásra. Ezt az előterjesztéshez képest a Waldorf-Szivárvány összefüggésében javasolta. 
 
Detre László: a Palánta óvoda nyújt-e lényegesen több szolgáltatást a magasabb díj ellenében?  
 
Dr. Nagy Atilla: a Palánta óvoda azért emelte fel a díjait, mert eddig fakultatív biztosította az angol 
nyelvoktatást. A Waldorf Óvodánál a szülők több önkéntes felajánlást is nyújtanak.  
 
Dr. Bognár László: tavaly csak 9 gyermeket kellett elhelyezni a magánóvodákban. Idén 29 gyermek 
elhelyezéséről van szó, akiket nem kötelező felvenni, de az önkormányzat biztosítja az óvodai 
ellátásukat. Dönteni kell, hogy hová küldik a gyermekeket.  
 
Markó József: 29 fő részére óvodát kialakítani többe kerül, mint az átmeneti időszakban ilyen módon 
elhelyezni a gyerekeket.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: felolvasta az összehasonlító táblázatot. A Szivárvány Bölcsőde kétszer is 
szerepel. Az összesítésből kiderül, hogy a Waldorf Óvoda működik a leghatékonyabban, de nem tudja 
a teljes létszámot fogadni.  
 
Rábai Zita: a korlátozott létszámok alapján a többi óvoda férőhelyeit is igénybe kell venni. Támogatta 
az aljegyző módosító indítványát.  
 
Markó József: véleménye szerint nem a Képviselő-testületnek kell egyenként dönteni a gyermekek 
felvételéről. A koncepciót elfogadhatónak tartotta.  
 
 
 
A Képviselő-testület  12  igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

142/2009. (VIII. 5.) sz.  ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a saját fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert gödi vagy 
Sződ-Nevelek dűlői illetőségű gyermekek elhelyezését a következők szerint oldja meg: 
 
1. A felsőgödi Kincsem Óvodába jelentkezett és helyhiány miatt felvételt nem nyert gyermekek 
óvodai vagy óvodaszerű ellátására a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda e célra felajánlott 10 
férőhelyet, illetve a Szivárvány Bölcsőde Széles Korcsoportú Csoportjának 10 férőhelyét ajánlja föl.  
 
2. Az alsógödi Kastély Központi Óvodába jelentkezett és helyhiány miatt felvételt nem nyert 
gyermekek óvodai vagy óvodaszerű ellátására a Palánta Óvoda e célra felajánlott 10-15 férőhelyét 
illetve a Szivárvány Bölcsőde Széles Korcsoportú Csoportjának 10 férőhelyét ajánlja föl. 
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3. Ha a gyermek felügyeletét ellátó szülő vagy szülők mindegyike munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll, tehát a gyermek elhelyezése egzisztenciális okból szükségszerű, akkor e gyermek 
számára a fenti ellátások az önkormányzati óvodákhoz hasonlóan az étkezést és az egyéb 
szolgáltatásokat leszámítva ingyenes. 
 
4. Más gyermekek esetében a gyermekenként 10.000.- Ft/hó térítési díjat (fél napos ellátás 
esetén 7000.- Ft/hó) kell fizetni a fogadó intézménynek. E körülményt a fogadó intézmény köteles 
vizsgálni. 
 
5. A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda számára a fogadott 2009. szeptember 1. napja és 2009. 
december 31. napja közötti négy hónapos időszakra 493.000.- Ft támogatási keretösszeget ajánlj föl, 
melyet a ténylegesen ellátott felajánlott gyermekek után havonta 24.000.- illetve 29.000.- Ft-ot, utólag 
hívhat le. 
 
6.  A Palánta Óvoda számára a fogadott 2009. szeptember 1. napja és 2009. december 31. 
napja közötti négy hónapos időszakra 800.000.- Ft támogatási keretösszeget ajánlj föl, melyet a 
ténylegesen ellátott felajánlott gyermekek után havonta 40.000.- Ft-ot, utólag hívhat le. 
 
7. A Szivárvány Bölcsőde személyi előirányzatát 2009. szeptember- december hónapokra 
összesen 768.000.- Ft-al megemeli, és ennek terhére engedélyezi e négy hónapra egy 
óvodapedagógus végzettségű szakember alkalmazását a Széles Korcsoportú Csoportban. 
 
8. Az összesen 2.060.000.- Ft fedezetéül a 2009. évi adóbevétel többlet biztosítja. 
 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tükröző támogatási megállapodások megkötésére a két 
érintett óvodával. A szerződéseknek az előző évi hasonló tárgyú szerződéseknek megfelelőeket kell 
tartalmazniuk.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 

     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
4./ Rozmaring utcai telek-kiegészítések hrsz. változás 
Popele Julianna: ismertette az előterjesztést. Az ingatlanokhoz hozzá kellett rendelni a helyrajzi 
számokat, valamint két módosítás történt: az ingatlanok méreténél 1 m2 a változás, valamint az egyik 
vevő neve kiegészítésre került.  
 
 
A Képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzatának  26/2009.( VIII. 6.)  sz. ök. rendelete a  vagyongazdálkodásról 
szóló 18/1999. (VI.22.) sz. ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 

hrsz ingatlan címe ingatlan 
megnevezés terület m2 tulajdoni 

hányad forgalom képesség megjegyzés

3079/5 
Ilka patak 

melletti terület 
(Rozmaring u.) közterület 21066 1/1 forgalomképtelen törlés 

3079/8 
Ilka patak 

melletti terület 
(Rozmaring u.) 

 beépítetlen 
terület 1662 1/1 

forgalomképes, 
beépítetlen terület 

Osztásból 
keletkezett, 
átminősített
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3079/9 
Ilka patak 

melletti terület 
(Rozmaring u.) 

beépítetlen 
terület 2009 1/1 

forgalomképes, 
beépítetlen terület  

Osztásból 
keletkezet,t 
átminősített

3079/10 
Ilka patak 

melletti terület 
(Rozmaring u.) közterület 18232 1/1 forgalomképtelen 

Ismételt 
átosztás 

miatt törlés 

3079/13 
Ilka patak 

melletti terület 
(Rozmaring u.) közterület 16882 1/1 forgalomképtelen 

Ismételt 
átosztásból  
keletkezett 

3079/11 
 

Ilka patak 
melletti terület 
(Rozmaring u 

beépítetlen 
terület 700 1/1 

forgalomképes, 
beépítetlen terület 

Osztásból 
keletkezett, 
átminősített

3079/12 

Ilka patak 
melletti terület 
(Rozmaring u 

beépítetlen 
terület 280 1/1 

forgalomképes, 
beépítetlen terület 

Osztásból 
keletkezett, 
átminősített

3079/14 

Ilka patak 
melletti terület 
(Rozmaring u 

beépítetlen 
terület 370 1/1 

forgalomképes, 
beépítetlen terület 

Osztásból 
keletkezett, 
átminősített

 
2. § 

 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
 

Polgármester                                       Jegyző 
 
 
 
 
A Képviselő-testület  12 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

143/2009. (VIII. 5.) sz.  ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező 3079/5 hrsz. alatti. „Kivett közterület” 
megnevezésű 21066 m2 térmértékű ingatlan megosztásához oly módon, hogy ezen 
ingatlanból az alábbi ingatlanok kialakítására kerül sor: 

 
3079/10 hrsz Kivett közterület 18232 m2 
3079/8 hrsz Kivett beépítetlen terület  1662 m2 
3079/9 hrsz Kivett beépítetlen terület  2009 m2 

 
2. Értékesíti a fentiek szerint jogerősen kialakított 3079/8 és 3079/9 hrsz-ú ingatlant telek-

kiegészítésként Csabai Béla és Csabai Márk Göd Pesti út 93/b sz. alatti lakos részére 6.000 
Ft/m2 + Áfa vételáron;.  

3. Hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező 3079/10 hrsz. alatti. „Kivett közterület” 
megnevezésű 18232 m2 térmértékű ingatlan megosztásához oly módon, hogy ezen 
ingatlanból az alábbi ingatlanok kialakítására kerül sor: 

 
3079/13 hrsz Kivett közterület 16882 m2 
3079/11 hrsz Kivett beépítetlen terület    700 m2 
3079/12 hrsz Kivett beépítetlen terület    280 m2 
3079/14 hrsz Kivett beépítetlen terület    370 m2 

 
4. Értékesíti a fentiek szerint jogerősen kialakított 3079/11 hrsz-ú ingatlant telek-kiegészítésként  

Oroszné Lehoczky Katalin Göd, Rozmaring u. 41. sz. alatti lakos részére 7.000 Ft/m2 + Áfa 
vételáron;.  
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5. Értékesíti a fentiek szerint jogerősen kialakított 3079/12 hrsz-ú ingatlant telek-kiegészítésként 
Lehoczky Miklós Göd, Rozmaring u. 39. sz. alatti lakos részére 7.000 Ft /m2 + Áfa vételáron; 

6. Értékesíti a fentiek szerint jogerősen kialakított 3079/14 hrsz-ú ingatlant telek-kiegészítésként  
Englert István Göd, Dália u.1 sz. alatti lakos részére 7.000 Ft/m2 + Áfa vételáron.  

 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felhatalmazza Polgármestert arra, hogy a szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, 
valamint a földhivatali eljárással Dr. Nyitrai Judit ügyvédet (2600 Vác, Jókai u. 4. I. 63.) megbízza.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
 
 
5./ Útépítés - Tervezési diszpozíció 
Popele Julianna: ismertette az előterjesztést. A hatékonyabb és jobb tervezés érdekében készítették 
el a mostani diszpozíciót.  
 
Markó József: az előterjesztés a kívánt állapotok rögzítése.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az új útépítések hogyan zajlanak? A korábbi útépítéseknél a lakosságnak is 
hozzá kellett járulni az útépítéshez.  
 
Markó József: a lakóknak valóban hozzá kell járulni az útépítésekhez, ezt egyformán kell kezelni 
valamennyi ciklus alatt. A pályázat a pluszokra nyújthat lehetőséget, mint például a kapubejáróra. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: milyen módon kerülnek kijelölésre az utcák?  
 
Markó József: önerőből nem tudnak utat építeni, a pályázati feltételek pedig meghatározzák, mely 
utak építésére van lehetőség.  
 
Popele Julianna: nem a diszpozícióban kell meghatározni az utcákat. Az útépítési hozzájárulás 
kiszabásának jogi hátterét szakértők vizsgálják. A Képviselő-testület döntötte el, mely utcákat jelöli ki 
tervezésre, melyek megfeleltek a pályázati kiírásoknak. Ismertette a kijelölt utcákat.  
 
Csányi József: javasolta az utak kereszteződésének kiemelését. 
 
Rábai Zita: az osztályvezető szóbeli kiegészítésében elhangzott, hogy a mostani álláspont szerint nem 
szükséges a lakosság 67 %-nak a hozzájárulása, de figyelembe kell venni, hogy az előző ciklusban 
számos fellebbezés történt. Újabb problémát vet fel, hogy az önkormányzat kijelöli az utcát, és utána 
kéri a lakosságtól az önrészt. Előfordulhat olyan, hogy a lakosság nagyobb arányban vállalná az 
útépítést, de azt még sem tervezik. Milyen lehetőségük van azoknak, akik hozzá kívánnak járulni az 
útépítéshez, és kérik az önkormányzat támogatását? Kérte az önkormányzat útépítésekre vonatkozó 
határozatát.  
  
Markó József: a lakók hiába vállalják az útépítés 10 %-át, az önkormányzat nem tudja a 90 %-ot 
biztosítani.  
 
Kovacsik Tamás: egyetértett a kereszteződések kiemelésével és kérte Csányi József javaslatának 
elfogadását.  
 
Popele Julianna: korábbi felvetésnél a kiemelt forgalomlassító berendezéshez a KPM nem járult 
hozzá. A pályázatban elnyert támogatás sem erre vonatkozott. A jövőben erre lesz lehetőség.  
 
Rábai Zita: amennyiben olyan lakóközösség keresi meg a polgármestert, amelyik nagyobb arányú 
önrészt vállal, illetve kedvezményes építkezésre van módjuk, akkor őket támogatja-e az 
önkormányzat?  
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Markó József: megpróbálnak megoldást találni, az önkormányzat támogatni kívánja a 
kezdeményezést. 
 
Lenkei György: valóban szükséges a körzet képviselőjének részvétele a helyszíni bejárásoknál. 
Körzetében szintén igényt tart a kiemelt kereszteződés építésére.  
 
Szabó Csaba: szintén kérte az útkereszteződés kiemelését.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Gödön elsősorban a gödiek közlekednek, az ő érdeküket kell figyelembe 
venni. A diszpozíció egy adott testületi határozatra vonatkozik-e, vagy a jövőbeli tervekre? 
 
Popele Julianna: a diszpozíció konkrétan a következő pályázati kiírásra vonatkozik. A pályázat 
szeptemberben kerül benyújtásra.  
 
Markó József: a körzetében nem tartja szükségesnek a kiemelést.  
 
Mikesy György: hiányolta és kérte, hogy a kereszteződésben a járda és az utca akadálymentes 
legyen. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

144/2009. (VIII. 5.) sz. ök. határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

jóváhagyja az alábbi útépítési tervezési diszpozíciót: 
 
 

Tervezési diszpozíció 
Göd, Lakóutcák tervezésére 

 
1.1. Betartandóak a Magyar Útügyi Társaság nyilvántartása szerinti, a GKM. Közúti Közlekedési 

Főosztálya által kiadott útügyi műszaki előírás rendszer és egyéb útügyi törvények és rendeletek 
előírásai.  

1.2. Lakóutcák általános keresztmetszeti elrendezése, kétoldali 0,50 m nemesített padka, kétoldali 
süllyesztett szegély (helyi adottságoktól függően kiemelt vagy vízelvezető K szegély), 4,50 m 
útpálya burkolat, ettől forgalomtechnikailag indokolt esetben el lehet térni. 

1.3. Az útkeresztezésekben és csatlakozásokban a lehető legnagyobb burkolatszél lekerekítő ívet kell 
kialakítani.  

1.4. A kapubehajtókat a tervezés során egyértelműen jelölni kell. Az útpálya és a telekhatár között 
max. 4,0 m szélességben, kerti szegéllyel, lekerekítő ívvel kialakítva kell tervezni, lehetőleg 
utcánként egységes kialakítással. A helyét a lakókkal egyeztetni kell. A kapubehajtók hossz-
esését úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz az ingatlanra ne folyhasson be. A kapubehajtó 
anyaga térkő. Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat ingatlanonként 1 db kapubehajtót 
biztosít. 

1.5. Az utca magassági kialakítását úgy kell tervezni, hogy lehetőleg a kapubehajtók szintje alatt 
alakuljon ki az útpálya szintje. Az utca hossz-szelvényében a látótávolságok meglétére ügyelni 
kell! 

1.6. Általános alapelv, hogy az utca csapadékvizét nyílt földárokba (szikkasztóárokba)  kell gyűjteni. 
Indokolt esetben csőátereszt, zárt csatornát kell tervezni.  

1.7. Az utcákat tervezés során be kell járni az Önkormányzat által kijelölt illetékesekkel, melyre a 
körzet Képviselőjét meg kell hívni. A tervezett megoldásokat, esetleges fakivágásokat egyeztetetni 
kell. A végleges terven fel kell tüntetni a kivágásra kerülő fák fajtáját, főbb méreteit és pótlásuk 
módját. 

1.8. A terveket ismertetni kell az utcában érintett lakókkal, ingatlantulajdonosokkal. Az Ajánlatkérő erre 
a célra tárgyalótermet biztosít. A tervek munkaközi állapotában, de ismertetésre, kivetítésre 
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alkalmas dokumentumokkal kell a tervezőnek tájékoztatni a lakosságot és az érintetteket. A 
tervismertetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt hitelesíttetni kell a tárgyaláson az 
Önkormányzat által kijelölt személlyel. 

1.9. A terveket egyeztetni kell a közműkezelőkkel és szükség esetén a Magyar Közút Kht-val. Tervező 
feladata továbbá a Tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, építési engedély megszerzése, illetve 
minden a 15/2000 KöVim rendelet előírásainak megfelelő dokumentum beszerzése.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
6./ Közbeszerzési terv módosítása 
Popele Julianna: ismertette az előterjesztést. Két módosításra van szükség, a 300 fős óvoda építést 
törölni kellett a tervből, és bekerült a 75 férőhelyes óvoda kialakítása.  
 
 
A Képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2009. (VIII. 5.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a 2009. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak szerint: 
 
Új eljárás felvétele a közbeszerzési tervbe: 

• „Göd Város Önkormányzata által a Rákóczi utca 23. sz. (Hrsz.: 2172) ingatlan felújítása, 75 
férőhelyes óvoda kialakítása, terveinek elkészítése” – figyelembe véve az egybeszámítás 
szabályait is – közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

Eljárás törlése a közbeszerzési tervből: 
• 300 férőhelyes óvoda, 300 adagos melegítőkonyha építése 
• 300 férőhelyes óvoda, 300 adagos melegítőkonyha engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése 

 
Közbeszerzési terv 2009. január 1-től március 31-ig 

 
Közbeszerzés 

tárgya 
Közbeszerzés megnevezése Irányadó eljárásrend Tervezett 

eljárási típus 
építési 
beruházás 

Útépítés Kbt. VI. fejezet 
Nemzeti eljárásrend 

Nyílt 

építési 
beruházás 

Csapadékvíz rendezés Kbt. VI. fejezet 
Nemzeti eljárásrend 

Nyílt 

építési 
beruházás 

Idősek Klubja felújítás, 
akadálymentesítés 

Kbt. negyedik rész 
Egyszerű eljárásrend 

Meghívásos 

    
szolgáltatás- 
megrendelése 

Közterület-fenntartás Kbt. negyedik rész 
Egyszerű eljárásrend 

Meghívásos 

 
Közbeszerzési terv 2009. április 1-től december 31-ig 

 
Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Szolgáltatás- 
megrendelése 

Göd Város közigazgatási területén 
belterületi utak, buszmegálló, parkoló, 
gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítése, építési engedély 
beszerzése 

Általános 
egyszerű eljárás 

Nyílt 

Szolgáltatás- 
megrendelése 

„Göd Város Önkormányzata által a Rákóczi 
utca 23. sz. (Hrsz.: 2172) ingatlan 
felújítása, 75 férőhelyes óvoda kialakítása, 

Általános 
egyszerű eljárás 

Nyílt 
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terveinek elkészítése” 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
Egyebek 
 
KMOP 2.1.2- 2009 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – pályázat 
Popele Julianna: ismertette az előterjesztést. Csak nyertes pályázat esetén kerül sor a szerződések 
megkötésére.  
 
Markó József: hogyan került az ár kialakításra, és mekkora területről van szó?  
 
Popele Julianna: a korábbi elővásárlásoknál komoly erőfeszítéseket tett az önkormányzat. Pontos 
terület kimutatást csak a földhivatali vázrajz és a nyomvonal kialakítása után tud megadni.  
 
Szegedi Sándor: A terület meghatározása nem pontos. Az utcákról, vagy az utcákat összekötő 
szakaszokról van szó?  
 
Popele Julianna: a tervek szerint az utcákról és az utcákat összekötő szakaszokról van szó. A 
pályázati kiírásnál legalább ekkora szakaszra lehetett csak benyújtani a pályázatot.  
 
Szegedi Sándor: a Honvéd sorról, a Délibáb utcáról és az Árokparti fasorról van szó? 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: az Árokparti fasorban olyan fák vannak, melyekre az építés során 
figyelemmel kellene lenni.  
 
Markó József: a korábbi elővásárlásoknál kevesebb összeget határoztak meg. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy magánszemély nem számolhat fel ÁFA-t. Javasolta, hogy bruttó 2.000.-Ft-os áron 
vásárolják meg a területeket, tekintettel a város érdekeire.  
 
 
A Képviselő-testület  12  igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

146/2009. (VIII. 5.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja, hogy 
 
a KMOP 2.1.2-2009 „Kerékpárutak fejlesztése” pályázathoz szükséges  20% önrészt, azaz 
16.294.060,- Ft-ot a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Pályázati összeg:    81.470.300,- Ft 
Elnyerhető támogatás (80%):   65.176.240,- Ft 
Önkormányzati önrész:               16.294.060,- Ft 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester  
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A Képviselő-testület   12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

147/2009. (VIII. 5.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja, hogy 
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a „Kerékpárutak fejlesztésének támogatására” kiírt 
pályázat megvalósításához a 05/14, 05/24, 05/28, 05/30, 05/31 hrsz.-ú, magántulajdonú ingatlanok 
egy része tulajdonjogának megszerzésére br. 2.000.- Ft/m2  vételáron elővételi  szerződést köt. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az opciós elővételi szerződések megkötésére.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 

   
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Markó József polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést 
bezárta. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 
 

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

 polgármester               aljegyző 
 
 
 

Szaszovszky Olga 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

 


