
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Mikesy György, Sándor István, Pinczehelyi Tamás nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy az 1. és 2. napirend a következő ülésen kerüljön tárgyalásra, 
ami december 9-én lesz. A 9. sz. napirendnél hiányoznak rajzok, ezért javasolja levenni. A 11. sz. napirendet 
a VfB is tárgyalná, ezért javasolja a levételt. Az egyebekhez a buszmegállók építésének felvételét javasolja. 
Bejelenti, hogy december 16-án 18 órakor a BM üdülőben közmeghallgatást tartanak, melyre ezúttal 
meghívja a lakosságot.  
 
Lenkei György felkéri a területi képviselőket, hogy írják össze a körzetükben lakó rászorultak névsorát. Kéri, 
hogy 10 nevet adjanak le.  
 
Popele Julianna a Családsegítő pályázatával kapcsolatosan elmondja, hogy a tervező leadta a terveket. 
Ismerteti a bekerülési költségeket. A terveket a tervtanács is jóváhagyta. Az építési beruházás nettó 120 
millió Ft. A pályázat benyújtási határideje december 1. A végleges döntést hiánypótlásban fogják beadni. 
 
Rábai Zita tájékoztatást szeretne kapni az egészségház építéséről. Az egyebekben a Jegyzőhöz szeretne 
kérdést intézni az Inside Tv-vel kapcsolatban. Választ szeretne kapni a tervezett új óvoda működtetési 
költségeiről is.  
 
Markó József kéri, hogy az egyebekhez javasolt témákat írásban adják be. Az egészségház építéséről a 
beszámolót minden képviselő meg fogja kapni írásban is.  
 
Kruzslicz István a környezetvédelemmel kapcsolatosan tenne észrevételt, ami még életveszélyt is jelenthet.  
 
Markó József elmondja, amennyiben valóban életveszélyről van szó, akkor a bejelentést meg lehet tenni 
hétköznap is. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő a Petőfi térrel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni. Reagálni szeretne arra, 
hogy az egyebeket írásban kell beadni. Megfontolandó, hogy az ülés előtt kiosztott anyagokat nem lehet 
átnézni. Örülne neki, ha az egyebek miatt módosítanák az SZMSZ-t. Javasolja, hogy gondolják át a 
napirendek előtti hozzászólások visszaállítását is. 
 
Dr. Bognár László elmondja, a KOB javaslatot tett, hogy a civil szervezetek részére a pályázati határidő 
január 15 legyen.  
 
Kovacsik Tamás szerint volt arról szavazás, hogy írásba adják le az egyebeket. 
 
A testület 14 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Belső ellenőri munkaterv  
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
2./ Piarista Iskola – városrendezési hatástanulmány 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
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3./ Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált 
településfejlesztés Pest megyében – pályázat  
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
4./ Ingatlanvásárlás /194 hrsz/  
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
5./ Széchenyi strand nyilvános WC üzemeltetése  
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
6./ Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról /6801/136 hrsz, 05/7 hrsz/  
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
7./ Könyvtárvezető pályázat elbírálása  
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
8./ ÁSZ intézkedési terv  
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
9./ Közbeszerzési terv módosítása  
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
10./ Alapítvány támogatása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
14./ Névhasználati kérelem  
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester  
 
15./ SZMSZ módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
Egyebek  
I./ Buszmegálló építés 
II. ÁSZ intézkedési terve – napirend folytatása 
III./ Iskola köz értékesítése 
IV./ Kruzslicz István bejelentése 
V./ Rábai Zita észrevétele az Inside Tv-vel kapcsolatban 
VI./ Ingatlan értékesítés 
VII./ Fellebbezés 
VIII./ Javaslat Németh László díjra  
 
 
Mikesy György megérkezik. 
 
 
 
1./ Belső ellenőri munkaterv  
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László észrevétele, hogy a tervben a Németh László iskola ellenőrzés alá lett vonva, a Huzella Iskola 
pedig nem. 
 
Dr. Szinay József elmondja, az az iskola 2011-ben kerül ellenőrzésre. 
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazással elfogadja. Mikesy György nem szavazott. 
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235/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A mellékletben szereplő 2010-2012 évre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervet, valamint a 2010. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy annak végrehajtásáról a 2010. évi pénzügyi 
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
2./ Piarista Iskola – városrendezési hatástanulmány  
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Elmondja, a bizottságok tárgyalták és támogatták a tervet, 
kivéve a Jávorka utca használatát. Az iskola tudomásul vette ezt az észrevételt.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, a VfB az építkezést támogatta.  
 
A testület a VfB előterjesztését 14 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

236/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Piarista Szakiskola által benyújtott Városrendezési Hatástanulmányt elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a 
közterületi építkezésekhez nem járul hozzá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
3./ Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált 
településfejlesztés Pest megyében – pályázat  
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
Markó József: Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése pályázat, 35. oldal. 
Szakma részéről kérjük először a kiegészítést, ha van. Ez egy nagyon fontos döntés. Sőt több lehetséges 
vizsgálati oldala van. Ezeket végignéztük. Pénzügyi, műszaki dolgok, városrendezési dolgok, célszerűség, 
pályázati sikeresség, és az öröm, hogy nyerünk egy pályázatot, ez nagyon jó dolog. Ezeket összevetve, úgy 
látjuk, hogy az érvek nagy többsége amellett szól, hogy ezen ne induljunk, figyelembe véve a város pénzügyi 
lehetőségeit a következő években is. Ezt is figyelembe véve, az építészek véleményét is figyelembe véve, 
tervzsűri véleményét, lakosok véleményét, akik azt mondanak, hogy miért akarunk itt városközpontot 
csinálni. Tehát sok vélemény van.  Természetesen jó lenne indulni, ha, ha a kondícióink olyanok lennének. 
Itt majd kialakul egy olyan döntés, ami többségi döntés és demokratikus. Gondolom, lesznek 
ellenvélemények is, de ez a dolog természetéből fakad. Köszönöm, és akkor Judit hogyha. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen. Mind, mind a két bizottság megtárgyalta ezt az indítványt is. A Városfejlesztési 
illetve a Környezetvédelmi részletes vita folyt róla. Jelentős visszalépés történt az előző évi 
pályázatkiíráshoz képest a mostaniban. Mind összegében, mind határidejében szorosabb lett. Ennek az lett a 
következménye, hogy gyakorlatilag beszorította a projektet erre a területre, és tekintettel arra, hogy a 
kötelező 8 üzleti, gazdasági résznek a támogatottsága mindösszesen 30%, és a felújításnak, márpedig a 
istállóépület az felújítandó, nem új építendő, hiszen egy védett épületet, ha újjáépítünk, akkor megszűnik a 
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védettsége, a igen kedvezőtlen, tehát gyakorlatilag éppen, hogy az ÁFA kijönne belőle. Ilyetén képen, bár 
látszólag kedvező az önrésze, 15%-os önrészre lehet pályázni, azonban, az ingatlanvásárlások, a felújítások, 
illetőleg a gazdasági rész alultámogatottsága miatt hihetetlen nagy önrész keletkezne. Maga a Kincsem 
istálló területe városközpont kialakításához kevés, feltétlen szükség volna az előtte lévő terület beépítésére is, 
azonban ez 200 millióba kerülne nagyságrendileg és az érintett ingatlantulajdonosok még plusz követel, 
igényeket is támasztanak, amelyet kénytelen lenne az önkormányzat kielégíteni, hiszen kisajátításra nincs 
mód, nincs idő, jogilag sem lehetséges. Ez miután csak a pályázat 10%-a számolható el ingatlanvásárlásként, 
jóval meghaladja ez a 200 millió a lehetséges önrészt, tehát ez is akadályokat gördít. Ha egyetlenegy 
ingatlantulajdonos nem egyezik bele a vételbe, vagy nem sikerül vele megegyezni, vagy a kulturális Hivatal 
támaszt akadályt, vagy akármelyik szomszéd fellebbez, az egész pályázat meghiúsulhat, hiszen 18 hónap van 
mindösszesen a lebonyolítására és ez a fellebbezésekkel egészen biztos kicsúsznánk belőle. Ilyetén képen, 
bár valóban nagyon fontos volna a Kincsem istállóval a továbblépés, azonban ezen a pályázaton úgy látjuk, 
hogy nem tudunk elindulni, viszont a Kincsem istállóról a döntés sokáig nem halasztható, ezért két határozati 
javaslat szerepel, hogy fájó szívvel bár, de ne induljunk ezen a pályázaton, illetve írjon ki az önkormányzat 
egy pályázatot a Kincsem istálló hasznosítására. Köszönöm.  
 
Markó József: Rábai Zita 
 
Rábai Zita: Én úgy érzem, hogy tekintélyes kifogáshalmazt sikerült összegyűjteni az előző pályázat formai 
hiba miatti elutasítása és a mostani időszak között. Ezeknek a kifogásoknak azonban a jelentős része nem 
valós. Tehát az, hogy a pályázatnak a feltételei milyen módon, milyen mértékben változtak, ez 
tulajdonképpen abszolút nem érinti az eredeti elképzeléseinket. Ugye az eredeti pályázati kiírás szerint amire 
annak idején benyújtottuk a pályázatot, másfél milliárd forint volt az elnyerhető legnagyobb támogatás, most 
ugyan egymilliárd forint lett csak a legmagasabb összeg, de akkor sem akartunk egymilliárdnál többre 
pályázni. Tehát igazából az, hogy kevesebb lett a keret ez bennünket nem érint. Hasonlóan a támogatás 
intenzitása, az , hogy az egyes különféle tevékenységekre milyen támogatást nyújtanak, hány %-os 
támogatást adnak, ez sem igaz, hogy változott, hiszen az, hogy vállalkozásszerű, tehát gazdaságfejlesztési 
célra csupán 30%-ot adnak Pest megyében, ez nem újkeltű dolog, ez az előző pályázati kiírásban is így volt, 
sőt ez mindig így van minden egyes pályázati kiírás esetében, gazdaságfejlesztésre Pest megyében nem lehet 
30%-nál többet kapni. Hasonló módon ingatlan létesítése, új ingatlanok építésére sem. Közösségteremtő 
funkció. Igen ez egy lényeges része a pályázatnak, és azt is szeretném hozzátenni, hogy ugyanakkor ez nem 
egy, nem arra van kiírva, hogy egy számunkra, hogy egy lelakott, lepusztult épületet felújítson valaki, ez a 
pályázat ennél sokkal komplexebb, nevéből adódóan is ez egy komplex pályázat, számos összetevővel. Nem 
arra találták ki, hogy fantáziátlan képviselő-testület pusztán egy leromlott épületet fel akarjon újítani belőle. 
Ez magától értetődő. Nem is ez volt a célja akkor sem, amikor az előző pályázatot benyújtottuk. Itt sokkal 
inkább arról van szó, hogy az azóta eltelt időszakban, amikor elutasították a rosszul benyújtott pályázatunkat 
nem történt semmi előrelépés, hogy más városok, akik valamilyen oknál fogva elbukták ezt a pályázatot, 
azok elkezdtek dolgozni, mostanra kidolgozták, mert komolyan gondolták már akkor is, amikor az első 
alkalommal benyújtották, és most már van egy kész projektjük, ami benyújtható. A pályázati határidő az 
ugye sikerül áttétetni az eredeti novemberi időpontról valamikor januárra. Ez azt jelenti, hogy lett volna idő 
az elmúlt időszakban kidolgozni, hogyha bárki is dolgozott volna rajta. Viszont, ami viszont tény, az az, 
hogy az azóta eltelt időszakban se a Városfejlesztési Bizottságot, se az egyéb érintett bizottságokban ezzel 
kapcsolatban tényleges munka nem zajlott. Egyetlen dolog zajlott, hogy akkor, amikor kiírásra került az új 
pályázat, akkor gyorsan összegyűjtöttük azokat a kifogásokat, hogy miért is nem tudunk pályázni rajta. Azért 
az megdöbbentő, hogy csak a Kincsem istállóval kapcsolatban vannak itt különféle felvetések. Én nem 
tudom, hogy ki miért gondolta úgy, hogy ezt kell itt kiemelni. Egy akcióterületi terv, integrált 
városfejlesztési stratégiáról lett volna szó, nem a Kincsem épületről. Kifogásnak jó, de semmi egyéb haszna 
nincsen. Az pedig, hogy beleugrunk egy olyan pályázatba, ami nem kedvező, ez természetesen ez egy 
mérlegelendő kérdés, ebből nagyon sok önkormányzat számára ingen kedvező pályázati lehetőséget tudott 
varázsolni, első sorban azok, akik kellő fantáziával, bátorsággal és szakértelemmel bírnak ahhoz, hogy 
kihasználják az ilyen lehetősége, mi viszont beleugrottunk számos olyan pályázatba, amibe nem kellett 
volna. Említem a Támop pályázatot, ahol 74 millió forintot fogunk különböző tanácsadóknak kifizetni, a 
városban ebből semmi nem fog maradni. De a pályázatok az elnyert pályázatok összegét nagyszerűen, 
szépen emeli csak éppen semmi haszna nincs belőle, és hát nagyon sokan kifogásolják a bicikli utat is, 
aminek az ár érték arányát nézzük, akkor erőteljesen kifogásolható. Valóban ennyi összegért kellett-e 
megépíteni és valóban annyi haszna van-e amiért ebbe bele kellett ugranunk. Köszönöm, első körben ennyit. 
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Markó József: ez majdnem két kör volt, de legyen az első. A történeti összefoglaló után valakinek van még 
esetleg javaslata is arra, hogy mit kell csinálni, vagy azt, hogy mit csináltunk rosszul. Dr. Horváth Viktor.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Lesz javaslat is. Maximálisan egyet kell értsek azokkal a lakossági 
véleményekkel, amelyek azt mondják, ahogy a Polgármester úr is mondta, hogy több mint furcsa az, hogy a 
többségi döntést biztosítók nem akarják a városközpontot fejleszteni. Én egy analógiát érzek itt, egy 
párhuzamot a mostani döntés és a termálstrand fejlesztésére hozott szintén nagyon furcsa döntéssel. Ott 
ugyanis a testület olyan döntést hozott, ugye hogy mivel az önrész csupán 30% ezért azt nem igényeljük, 
hanem majd teljes mértékben önrészből fogjuk fejleszteni a strandot. Hát nem tudom, hogy ez erre nekünk 
mennyi pénzünk van, de ez több mint furcsa. Megerősíthető az is, hogy jelentős visszalépés egyáltalán nem 
történt. Itt ugye elhangzott az, hogy határidő. Itt a határidő nem csak arról van szó, hogy a jelen előterjesztők 
azok pontosan tudták, hogy a határidő módosításra kerül januári határidőre, hanem az, hogy miután három 
nap alatt elutasították a korábbi pályázatunkat, több mint másfél éve volt a jelenlegi városvezetésnek, hogy 
előkészítse. Ezt ugye az is megerősíti, hogy amikor kifizettük több millió forintos díjat a korábbi vesztes 
cégnek, aki sikertelenségéért ugye a Polgármester úr egy személyben mondta azt, hogy a felelősséget teljes 
mértékben vállalják, akkor az is elhangzott, hogy majd a következő fordulóban föl fogjuk tudni használni ezt 
az anyagot. Nos, egyrészt ugye az kiderült rögtön, hogy ezt az anyagot nem lehet felhasználni, mert 
tökéletesen használhatatlan, másfelől igazából, ahogy a Rábai képviselő asszony is említette a fő probléma 
az, hogy a városvezetés nem készült fel egy ekkora összegű pályázatra. Had hangsúlyozzam, hogy itt több 
mint nyolcszázezer millió forint nyerhető, ami önmagában több, ez alatt a ciklus alatt összesen nyert az egész 
város a több milliárd forintos költségvetésével. Ez ugye azért is érdekes, mert hogyha azt nézzük, hogy ez az 
összeg ez ugye milyen fejlesztéseket tesz lehetővé, igaz az, hogy 85% az mondjuk kicsit kevesebb, de erre 
elkülönítettünk pénzt, amikor a kötvény formájú hitelt, akkor is elhangzott, hogy a városfejlesztési 
pályázatokra egy külön összeget, erre határozatunk van, el kell különíteni. Talán akkor most, hogyha aki 
előterjesztette ezt a néhány szégyenteljes javaslatot, hogy miért ne csináljunk valamit, egyébként szerintem 
ez önmagában is korszakalkotó az önkormányzati munkában, hogy azon dolgozunk és olyan határozatokat 
hozunk, hogy mit ne csináljunk. Én azt javaslom, sokkal fontosabb volna olyan határozatokon dolgozni és 
előterjeszteni, hogy mit csináljunk. Sajnos, a második körben folytatom. Köszönöm. 
 
Markó József: Mikesy György 
 
Mikesy György: Köszönöm a szót. Elnézést kérek a késésemért, ma jöttem haza Rómából. Szeretnék 
hozzászólni, Vatikánban voltam konferencián. Tehát a témához kapcsolódva, már az októberi testületi ülésen 
felhívtam a képviselő-testület figyelmét arra, amit a Horváth Viktor képviselő úr is elmondott, akkor már 
éreztem, és szóvá is tettem, hogy nem értem a bizonytalanságot, a tétovaságot ezzel a pályázattal 
kapcsolatban. És megkértem a képviselő-testületet, hogy megkezdett utat végig kell vinni. Tehát az a 8 
millió forintot, amit kifizettek, úgy kellett volna megtéríteni, hogy vissza kell fordítani a munkára. Meg 
kellett volna dolgoztatni őket, hogy egy normális pályázatot állítsanak össze. Ez lett volna a feladata a 
városfejlesztésnek, de 8 millió forintnak hasznát vehessük, és ezért nem értem a visszalépést. Nem tudom, 
hogy milyen politikai alku van a háttérben. A Polgármester úr egyszer már mondta, és megkérdezte tőlem, 
hogy valamit csináltam-e a városért. Hiába tettem szóvá hogy felhívtam a figyelmet, figyelmeztettem, 
tanácsokat adtam, úgy látszik, hogy nincs foganatja. Köszönöm szépen.  
 
Markó József: igen, akkor azt hiszem, kezdődhet a második kör. Az elején felsorolt szempontokat milyen 
szempontok alapján kell mérlegelnünk. Még hozzátennék két szempontot. Az egyik a politikai PR 
tevékenység az mindenképpen fontos szempont, az most látható, a harmadik az a pályázatíró szakma 
ismertetése a város lakosságával. Rábai Zita.  
 
Rábai Zita: vannak más szempontok is Polgármester úrnak bizonyára ezek a fontosak. Én azt gondolom, 
hogy fontosabb most arról beszélni, hogy Göd Város Önkormányzata nem tudja kihasználni ezt a lehetőséget 
és sajnálatos tény. Azt mondta Polgármester úr, hogy jöjjenek a javaslatok. Természetesen, hogyha nincs 
előkészítve egy ilyen komoly pályázat és ez nem egy, tehát azért aki nincs benne a pályázatíró szakmában, 
megragadjam a Polgármester úr szavait, az is értse, ez nem egy néhány oldalas pályázat, ez egy több kilós 
anyag, tehát ez egy négy-öt kilós pályázati anyag, amit be kell nyújtani, akkor elképzelhető, hogy mennyi 
dokumentum, mennyi munka van mögötte. Tehát, hogyha valaki, mondjuk a gödi polgármesteri hivatal ezt a 
munkát nem végezte el, mert nem volt rá …, akkor nem lehet a beadási határidő előtt két héttel, akkor 
amikor ünnepek jönnek, azt mondani, hogy de mégis adjuk be. Teljesen nyilvánvaló ezt a pályázatot 
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megfelelő módon már nem fogjuk tudni kidolgozni. Ez sajnálatos tény, tehát olyan javaslatot, amit szívem 
szerint tennék, hogy de még gondoljunk ezzel a lehetőséggel, mert nem lesz több, mert a pályázatok 2009-
2010-ben lecsengtek, ilyet sajnos már nem tudok tenni. Én megtettem ezt rögtön a ciklus elején, ahogy azt is 
elmondtam, hogy ezekkel a lehetőségekkel nagyon kell élni, sőt konkrétan ennél a pályázatnál is elmondtuk 
ezeket, tehát nem utólag arról van szó, hogy most felsoroljuk, hogy mit rontottunk el, hanem arról van szó és 
sajnos nem vették figyelembe ezeket az akkori javaslatainkat, és ezt igen, muszáj elmondani most is, mert 
hogyha ennek foganatja lett volna, akkor most talán a város egy 800 millió forinttal lenne gazdagabb, mint 
ahogy erre más településen példa van. Javaslat az az, hogy mivel ez a cég annak idején úgy lett ugye 
megbízva, hogy el fogja készíteni a város integrált városfejlesztési stratégiáját, majd nem készítette el, úgy 
adtuk be a pályázatot, hogy ez nem készült el, ennek ellenére erre a munkára neki kifizetésre került közel azt 
hiszem 6 millió forint, és az volt az ígéret, hogy majd amikor a pályázat újra kiírásra kerül, akkor ezt a 6 
millió forintot le fogják dolgozni, elkészítik a megfelelő anyagot. Én azt kérem, arról hozzon határozatot a 
képviselő-testület, hogy ettől a cégtől hibás teljesítés miatt ezt az összeget visszaköveteli. Akár polgári peres 
úton vagy amilyen módon erre lehetőség van. 6 millió forint nagyon sok pénz ahhoz, hogy fölöslegesen 
kidobjuk egy kókler cégnek. Köszönöm. 
 
Markó József: Mödlinger Éva. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: köszönöm a szót. Énnekem a legfőbb gondom ezzel az egész pályázattal, már 
a tavalyi rettenetes lelkesedést sem értettem, ugyanis Göd nem egy vásárváros, hogy egy nagyon szép kis 
főteret lehetne itt csinálni. Ez egy többközpontú, hosszan elnyúló nyaralóhely volt, valahol három részből 
tevődött össze. Egy városközpontot borzasztóan nehéz kialakítani. És azt nagyon művinek éreztem már 
akkor, hogy pont a Kincsem istálló körül kellene a városközpontot egy ekkorka területen megcsinálni. Én 
most a pályázaton indulás és a 800 millió, nem is tudom, azt mondta, azt hiszem Wágner úr, hogy annyi pénz 
nincs is. Tehát szóval ezt elképzelni nem lehet. Ezzel szemben, hogyha volna egy anyagi keretünk és olyan 
dolgokat építenénk, amit később sem fenntartani, sem kihasználni nem tudunk, a gazdasági funkció ellen a 
lakosság tiltakozik, a művelődési ház és a könyvtár az nagyon szép dolog, de pillanatnyilag azt hiszem, hogy 
volnának dolgok, amire égetőbb szükség van, és ezeket a hatalmas épületeket, felújításokat valamiből fenn 
kell tartani. Össze kezd dőlni az okmányiroda, nagyon jó lenne, ha volna egy másik, de hogyha 
pillanatnyilag ez így nem megy, akár az előkészítetlenség, akár az anyagi források most promt hiánya, akár 
pedig a jövőbe látó nagyon enyhe képességünk az, hogy képtelenek lennénk ezzel a pályázattal, ha 
megnyernénk, akkor is megbirkózni. Én szerintem azért ez elég indok arra, hogy ezt most a lehetőséget már 
itt ebben a stádiumban elszalasszuk. Köszönöm.  
 
Markó József: képviselők, van még vélemény? Parancsoljon Horváth úr! 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: hangsúlyozni szeretném még egyszer, hogy tán van néhány okos Gödön, aki nem 
csak a Kincsem istállóban gondolkozik, és hogyha Gödről gondolkozik, akkor igenis sok terület eszébe jut, 
amit fejleszteni lehetne. Hogyha szükséges, akkor körülbelül egy perc alatt felállítok egy olyan projektet, 
amivel egy milliárd forintos fejlesztést itt helyben meg lehet csinálni. Ismert nyertes, sikeres pályázatokból a 
projekt elemeket összehozom. Nagyon egyszerű, csak hogy lássák, hogy ez milyen egyszerű dolog, csak ki 
kéne dolgozni. Ugyanaz a terület, mint itt Gödön. Van egy főút, van egy polgármesteri hivatal, mögötte egy 
egészségház, mellette egy ilyen-olyan funkcióval ellátott romos épület. Erre meg lehetne csinálni ide hátra 
egy felszín alatti parkolót, egy egészségközpontot lehetne ide építeni, amely sokkal szebb és jobb 
körülmények között lehetne a gödiek egészségügyi ellátását csinálni, a jelenlegi civil házat, úgy ahogy van, 
fel lehetne újítani, korszerűsíteni, a polgármesteri hivatalt geotermikus energiával ellátni, hogy a jövőben ne 
100%-on, hanem csak 20%-on kelljen a rezsit fizetni. Azért ezzel nagyon sokat spórolnánk. És emellett a 
felszín alatti parkoló az pedig megoldaná egyszer és mindenkorra a parkolási gondokat, amit itt mindenki lát 
napközben, akár arról van szó, hogy az orvosi rendelőt, akár a polgármesteri hivatalba jön ügyeket intézni, és 
így tovább. Ez, hogyha még marad pénz, akkor fel lehetne fűzni egy epszilon sugarú körzetben a Pesti útnak 
a felújítását, vagy a bicikli út kialakítását, a vízelvezető árok lefedését, kiszélesíteni ezzel a lehetőséget a 
parkolásra és így tovább. Ez körülbelül nekem tartott 30 másodpercig, hogy valami koncepciót felvázoljak. 
Valóban ahhoz több év kellett, hogy megindokolják, hogy miért nem lehet itt valamit csinálni. Visszatérnék 
a szakmai szempontokra. Alapvetően arról van szó, hogy Göd szinte egyedüliként nem készítette el az 
integrált városfejlesztési stratégiáját. Ezt el kellett volna készíteni, ez egy szakmai anyag, amit Gödön nem 
készítenek el. Erre így építkezve lehetett volna ezt a pályázatot korrekt módon megindokolva beadni. Gödön 
foglalkoztak mindennel, egy fa ide, egy fa oda, egy apró-cseprő dolgokkal, de ilyen volumenű dolgokkal, 
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ami valóban egy városhoz méltó kihívás, abszolút nem volt képes foglalkozni ez a jelenlegi szakmai 
glénium. Hagy tegyem hozzá, hogy további hiányosság, hogy a fejlesztési célok kitűzése például 
tervpályázat formájában senki nem kéri azt, hogy egy-két ember ötleteljen ki egy milliárdos projektet itt a 
városházán. Ki kell írni, hogy más városok teszik, tervpályázatot, és a legjobb terveket díjazva meg kell 
valósítani. Továbbá, lakossági fórumokat kellett volna tartani ez ügyben, mert el kell ismerni, hogy hátha a 
lakosok között is vannak szakemberek, akik éppen nincs kedvük képviselőnek jelentkezni. Köszönöm 
szépen, valóban túl sokat beszéltem.  
 
Markó József: Hasznos, amiket itt mondott. Bár én három éve vagyok polgármester és van e-mail fiókom és 
van telefonom, és ezeket a nagyszerű gondolatokat esetleget el lehetett volna juttatni a polgármesterhez is, 
hiszen annak szokták felróni, ha valami nem történik meg. Egy telefonon, egy e-mailben, vagy esetleg van 
egy gondolat. Talán találkozhatnánk, beszélhetnénk és akkor az a valódi jó szándékot mutatta és az előre 
vivést mutatta volna. Így azt mutatja, hogy hibakeresésről van szó, ami szintén nagyon fontos, mert előre 
viszi a mi munkánkat, és ami ebből használható azt figyelembe is fogjuk venni. Más jelentkező? 
Osztályvezetők esetleg? Ugye akik nem csináltak semmit itt az elmúlt években a bizottságokkal együtt nem 
sikerült meghallgatni a zseniket. Osztályvezetők! Rábai Zitának ügyrendije van. Parancsoljon! Hogyha le 
akarja zárni, azt nem lehet, azt mondanám, tehát mindenki még hozzászólhat. Vannak itt kb. 15-en  
 
Rábai Zita: ez nem azt jelenti, hogy le akarok zárni bármiféle témát. Önök szokták erre használni az ügyrendi 
javaslatot, én mindössze ügyrendi javaslatként visszautasítom azt, hogy bárki a hivatali dolgozókat hibáztatta 
volna. Ez egy politikai döntés, hogy egy ekkora pályázaton elindulunk-e és ez a politikai döntés a képviselő-
testület és a városvezetés döntése. Hogyha Önök úgy döntenek, hogy nem akarnak elindulni akkor a hivatal 
dolgozói, ha meg feszülnek sem tudnak egy olyan projektet összehozni, amivel el lehet indulni. Úgyhogy 
kikérem ezt magamnak, hogy bárki a hivatali dolgozókat hibáztatta volna. 
 
Markó József: ügyrendi hozzászólás. Megfogalmazva a kérdést amiről szavazni kell és nem véleményt vagy 
hozzászólást ejt meg kihasználva ezt a .. 
 
Rábai Zita: köszönöm elmondtam.  
 
Markó József: de hát hol az ügyrendi javaslat kérem szépen? Milyen javaslat, mit szavazzunk?  
 
Rábai Zita: kérem szavazzuk meg, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói nem hibásak a városközpont 
fejlesztési pályázatnak az elhibázásában.  
 
Markó József: Önök mondták azt, hogy itt ilyen folyik.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: erről szavazzunk! 
 
Markó József: a szakmai munkát nem az alpolgármester végzi el konkrétan vagy a polgármester, hanem a 
közösség, aminek Önök is részei lehetnének. Nem kapott szót! Bognár László 
 
Dr. Bognár László: az egyéni véleményemet szeretném elmondani. Igen én is átnéztem, nem itt lesz 
valamikor a városközpont ugye a Kincsen istállónál. Egyszer majd valamikor temetőtáblában utódaink 
fogják ott kialakítani a városközpontot, az Oázis lakóparknál és a temetőtáblánál. Ezt mindannyian tudjuk. 
Nagyon jó lett volna megmenteni a Kincsem istállót és tényleg csak erre, én erre figyeltem és támogattam 
volna, de ez nem megy. Le kell bontani, beljebb kell hozni. Nem tudjuk visszaadni, a lakosság is morcos 
lenne, mert egy nem teljes lenne a tetszésük, és még egy. Akármennyibe is került volna több száz milliós, 
ebben a válságban csak addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Tehát ami eltett pénzünk, ami ketyeg a 
kötvényben, ennek a jó részét, ha erre költjük akkor inkább a józan ész nekem azt diktálja, hogy vessem el 
ezt a gyakorlatot, hogy egy ilyen nagy volumenbe belemenjek és inkább minden körzetben kisebb 
fejlesztéseket próbáljuk meg, ami most a válságos időkben megfelel. Köszönöm.  
 
Markó József: kérném a tisztelt képviselőket, hogy az SZMSZ szerinti két hozzászólást méltányolják, ugye 
az van az SZMSZ-ben, ne kelljen nekem elutasítani a többszöri jelentkezést. Pintér György úr! 
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Dr. Pintér György: hát én többé-kevésbé hasonlót szerettem volna mondani. Ugye más előkészítő vitákba azt 
mondtam én is, hogy nincs igazi városközpont. Nagyon nehéz egy ilyen erőltetett pályázatot jó szívvel 
támogatni. Itt ugye nézzük az előterjesztésekben az összegeket, hogy az önrész, hogy a .. nem valósítható 
meg önrész is 150 millió forint, a ténylegesen megvalósíthatóknak az önrésze 250 millió, amit tudunk, hogy 
előfinanszírozás, magyarul mi fizetnénk ki ezt a pénzt annak a kamatai azt gondolom, hogy alsó hangon 
legalább 300 millió forintba kerülne egy ilyen pályázat és ténylegesen az volt számomra kérdés, hogy mi az 
igazi hozam, mi a haszon. Itt egy költség-haszon elemzést az ember, ha megpróbál csinálni, akkor azt 
gondolom, hogy valóban több kisebb, akár saját erőből megvalósuló beruházás, akár pedig más számunkra 
tényleges előnnyel járó pályázaton való részvételt jobb szívvel támogatnék. Nem gondolom azt, hogy egy 
ilyen válságos és kiszámíthatatlan időben mondjuk nekünk mélygarázst kellene építeni, azért, hogy a 
megfelelő pályázati támogatást le tudjuk hívni, hogy elérjük a megfelelő pályázati nagyságot. Azt gondolom, 
hogy helyenként jobb, hogyha járdát építünk, akár kisebb összegért. Egy mélygarázzsal összevetve azt 
gondolom, hogy ez az igazi haszon nem .. Köszönöm, hogy közbeszólt. Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
Markó József: igen, más hozzászóló esetleg? Horváth úr jelentkezik, de harmadszor nem adok szót. 
Osztályvezetők jelentkeznek. Tessék parancsolni! 
 
Bertáné Tarjányi Judit: igen. Valóban alapos munka volt. Szó sincs arról, hogy előre el lett döntve, hogy nem 
indulunk és utána folyt volna az alapos munka. Olyannyira alapos munka folyt, hogy többféle variáció 
készült, amelyeknek látványtervei bemutatásra kerültek a bizottságok előtt. Ezen látványtervek mögött 
gazdaságossági számítások is voltak, tehát egy folyamatos team munka folyt, amely után született az a 
javaslat, hogy ne induljunk. Természetesen többféle lehetőséget is megvizsgáltunk, nem csak a Kincsem 
istállót, hanem a központokra is lehet pályázni. Azonban a város sajátossága olyanok, hogy az alközpontokra 
kötelezően előírt 6 gazdasági funkció is nehezen biztosítható, továbbá az alközpontokra előírt 2 közfunkció 
is. Több alközpont összevonását is megvizsgáltuk, egyeztettünk folyamatosan ezzel kapcsolatban a pályázat 
kiírójával. Nem vonhatóak össze a gödi alközpontok, hiszen egymástól távol esnek és egy akcióterületre 
kellett volna essen az alközpont. A pályázat összeggel az a helyzet, hogy maximális összegre nem célszerű 
pályázni, mert aki maximális összegre pályázik, az általában nem nyeri meg vagy résznyereményt nyer. A 
nagyobb, a korábbi nagyobb összeg is nem a maximumot használta ki, de milliárd felett volt, amiben jobban 
eltűnt volna a magasabb támogatottságú Pesti út és Fácán épület felújításában a Kincsem istálló 
gazdaságossá tehető lett volna, de ezek a, pont ezeket a nagyobb támogatású projekteket kellett kivenni a 
pályázatból. Természetesen a felszín alatti parkoló kérdését is megvizsgáltuk. 140 ezerrel lehetett volna 
elszámolni, melynek 30%-a lett volna az önrész. Egy felszín alatti parkoló minimális bekerülési összege 3 
millió forint/darab. Könnyen kiszámolható, hogy felszín alatti parkoló nem gazdaságos, különösen azért, 
mert ebben a pályázatban a felszíni parkolók 80%-al lettek volna támogatva, ami egyáltalán nem mindegy. A 
strand bővítésével kapcsolatban valóban az a helyzet, hogy egy pályázatban, mint az sajnos nem köztudott 
egy csomó olyan költség keletkezik, ami PR, meg kifejezetten a pályázattal kapcsolatos költség, ami 10 
milliókat jelent. Magyarul, hogyha a strandbővítésen elindulunk, akkor mindjárt azzal kellett volna kezdeni 
10-20 millió a pályázatra ment volna el. Gyakorlatilag a 30%-os támogatás ezt nem is fedezte volna. Ezért 
döntött úgy helyesen az önkormányzat, hogy ezen nem indul, hanem inkább saját erőből fejleszti a 
gyógymedence építést döntött és egy saját erőből megcsinálva olcsóbb, mint a pályázaton. Nem ez az 
egyetlen eset. Sajnos a pályázati rendszer egyáltalán nem tökéletes.  
 
Markó József: talán emlékszik az összes képviselő asszony és úr arra, hogy játszóterekre volt kiírva pályázat, 
akkor bizony itten szakértőink nagyon helyesen azt mondták, hogy ne is pályázzunk, hiszen olcsóbban 
tudjuk megcsinálni magunknak, és mi akkor ezt el is fogadtuk. Horváth úrnak ügyrendi javaslata van. Kérem 
az ügyrendi javaslatot fogalmazza meg, amiről szavazni lehet és csak azt. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: tehát akkor ez körülbelül két mondat lesz eltekintve ettől a bevezetőtől. Az egyik 
ugye ahol egy bicikli utat autósztráda költségén építenek, ott bármiféle felszín alatti parkoló nem lesz 
hasznos, illetve nem lesz hatékony, hasznosságos. De a probléma ott van alapvetően, hogy a képviselő Pintér 
úr elmondásával ellentétben a képviselő-testületnek van egy határozata, hogy 200 millió forintot biztosít 
önrészként, mert nem arról van szó, hogy itt holmi  
 
Markó József: a javaslatot tessék mondani. 
 



 404

Dr. Horváth Viktor Gergő: szeretném elmondani, hogy megértsék a javaslat lényegét. Tehát az a lényeg 
ugye, amikor ugye ez a járdaépítési programról fillérekről beszélünk, akkor mi van azzal a 200 millió 
forinttal, amit a testület határozatban elkülönített a 2,7 milliárd forintos kötvényhitelből. Ez amire nem tért ki 
a pénzügyi bizottság elnöke. És az ügyrendi javaslat lényege, hogyha most arról dönt képviselő-testület, 
hogy nem indul a képviselő-testület többségi döntéshozói, hogy nem indul ezen a pályázaton, akkor azt a 
határozatot is vissza kell vonni, amelyben arról döntöttünk, hogy 200 millió forint önrészt biztosítunk erre a 
pályázatra. Csak nem volt sem az előterjesztésben, sem pedig sehol. Vissza kell azt a határozatot vonni, tehát 
két szavazást kell lebonyolítani. Dönteni kell a korábbi határozatról is ami kapcsolódik, illetve az összes 
határozatunkról kéne dönteni, ami kapcsolódik a városközpont pályázathoz.  
 
Markó József: meg fogjuk tenni, most erre nem vagyunk eleve felkészülve.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: pedig Önök voltak az előterjesztők, miért nem készültek fel?  
 
Markó József: tévénézők tessék nézni a helyzetet mert érdekes lesz. Menjünk tovább, Szinay József úr. 
 
Dr. Szinay József: én egy dologra szeretnék rávilágítani ennek a pályázatnak a folyamatában. Ez a pályázat, 
amikor első körben leültünk és beszéltünk róla, ez 2008. kora tavasza volt. 2008. kora tavaszán még merőben 
más volt a gazdasági helyzet, mások voltak a kilátások, a világ gazdaságában, ezen kívül vagy ezen belül 
Magyarország gazdaságában és ezen belül Göd viszonylatában is. Többször elhangzott ez szakmai 
berkekben, hogy hála Istennek, hogy nem nyertük meg ezt a pályázatot, mert most igen nagy bajban lennénk, 
hogyha több száz millió forintot kellene beáldozni egy, hát mondjuk ki, inproduktív fejlesztésre, mert tényleg 
szép lenne, ha a Kincsem park vagy a Kincsem épület felújításra került volna, tényleg impozáns lett volna, 
hogyha ott egy tényleg egy klassz művelődési ház, házasságkötő teremmel és nem tudom milyen turisztikai 
irodával beszéltünk, megvalósult volna, ugyanakkor ezek a fejlesztések láthatólag későbbiekben óriási 
pénzbe került volna jövőre és az azt követő időszakban ennek a fenntartása. Tehát sajnos az elmúlt másfél 
évben nagyot fordult a világ, nagyot fordult a gazdasági helyzet, arra kötvényben meglévő sok száz millió, 
vagy néhány száz millió forintra, ami még rendelkezésre áll, bizony más célokra kell felhasználni. 
Köszönöm szépen, illetve még egy dolgot szeretnék elmondani többször elhangzott, hogy nem készült 
városfejlesztési stratégia, de hát készült városfejlesztési stratégia. Ez megtörtént, akkor valami félreértés van.  
 
Markó József: gondolom az illető cégnek, egyébként nekem is az a véleményem, hogy amennyiben van benn 
szakmai kifogás, hiszen Önök ebben szakemberek, ehhez ért, ezt csinálja nap, mint nap, reggeltől estig, tehát 
a véleménye akár jó is lehet, az adott cégnek illene reflektálni, én is így gondolom, tehát látva tévét az adott 
cégnek az én állításomat meg kellene cáfolnia, hiszen ő is ezzel foglalkozik és ezzel pénzt keres. Ezt nem 
tudom miért nem teszi meg, Én ezt tartanám helyesnek a részéről, hogyha Önnek van egy szakmai 
véleménye, ami nem képviselői vélemény, mert ez egy szakma és itt ugye senki sem a szakmáját képviseli, 
hanem a képviselőségét képviseli, akkor erre reflektálniuk kellene. Majd felszólítjuk őket, hogy itt az 
elhangzott ilyen kijelentésre kerül, hogy ez egy használhatatlan, rossz anyag, ami nem érte meg a pénzét. 
Nekik erre illene lépniük, gondolom. Hát ez az ő felelősségük. Az előző ügyrendi javaslatról még nem 
szavaztunk, amit ha valakinek sikerült megérteni, akkor jó, én azt javasoltam Horváth úrnak, hogy ő ugye 
legyen kicsit konkrétabb, tehát az, hogy a mostani szavazásban amennyiben úgy szavazunk, ugye ez egy 
előzetes dolog, még nem szavaztunk, úgy ez után fogjuk megtenni. Amennyiben úgy szavazunk, hogy a 
pályázaton nem kívánunk részt venni, akkor a pályázathoz kapcsolódó egyéb opciókat természetesen 
annulálni kell vagy igazítani kell a szavazás eredményéhez, ez gondolom egy evidens szavazás, de ha ilyen 
értelemben Horváth úr elfogadja, amit mondtam, akkor ilyen értelemben szavazhatunk az ügyrendijéről. 
Szavazzunk Horváth úr ügyrendi javaslatáról. Az elsőről, most újabbat tett fel és mivel az SZMSZ-ben 
nincsenek szabályozva, hogy hányszor lehet ügyrendi javaslatot tenni, ezt is meg fogjuk tenni, mert itt evvel 
vissza lehet élni, és egyenlőre azt látom, hogy ez a visszaélés időnként meg is történik. Ma már kétszer is. 
Akkor szavazzunk erről a bizonyos előző javaslatról. Szavazzunk, mert ott tartunk, azt elmondtuk, világos. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: választ vár polgármester úr? 
 
Markó József: nem várok semmilyen választ. Az a kérdés, hogy elfogadja-e, mert akkor egyértelmű miről 
szavazunk, mert gondolom ezt kérte. De akkor kérek választ, hogy elfogadja-e? Erre bólogatott és 
gondoltam, hogy a … Tetszett bólogatni! … Ha a balkánon lennénk, akkor esetleg nemnek venném, de itt 
igennek vettem, hogy bólogatott. Van egy ilyen kommunikáció is és figyelek Önre rendszeresen, hogyan 
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reagál a kérdésekre. Bólogatott, ezt elfogadtam igennek, de tessék szóban is megerősíteni, hogy elfogadja. 
Ha a bólogatás igen önnél. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ügyrendi kérdésnél nem hiszem, hogy Önnek joga van ilyen kérdést feltenni, az 
SZMSZ-ben az van előírva, hogy egyből szavaztatni kell.  
 
Markó József: akkor az egyből a föltett Horváth úr kérdésére, ahogy feltette, emlékezünk rá, próbáljuk meg 
értelmezni és szavazzunk róla. Hát, aki emlékszik az tartózkodik, vagy nem fogja megszavazni, már ha 
emlékszik. Szavazás indítva van.  
 
Szavazás  
 
A testület 5 igen, 3 nem, 6 tartózkodással nem fogadja el az ügyrendi javaslatot. 
 
Markó József: rendben van, tehát nem sikerült. Én tudtam értelmezni ezért gondoltam, hogy megszavazom. 
A többieknek nem sikerült. Hát nem egyszerű kérem szépen, nem egyszerű, bár igyekszünk. Akkor a 
következő ügyrendijét tegye meg még egyszer, de kérem, ne csináljon cirkuszt az ülésből, ha lehet kérnem. 
Mert még van egy ügyrendi, azt visszavonta? 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: vissza.  
 
Markó József: akkor ha nincs egyéb hozzászólás, azt hiszem, hogy a téma miután érdekes és az olvasókat és 
a nézőket is fogja érdekelni, részletesen ki fogjuk fejteni azt a szakmai álláspontot ami a döntéshez eljuttatott 
minket, nem mindegyikünk szakember ebben a kérdésben, van akinek szerencséje van az életben, mert ezzel 
foglalkozhat, nincs más dolga, nekünk van más is és ezért aztán szélesebb körben kell tájékozódni de ilyen 
speciális szakmai kérdésekben elfogadjuk az építészek, a műszaki szakemberek, a pénzügyi szakemberek 
véleményét, mert a többiek valószínűleg nem polihisztorok, nekünk ez nem adatott meg. Tehát az adott 
vélemények alapja, amit majd készíteni fogunk széles körben terjeszteni és tájékoztatni a lakosságot azt, 
annak alapján kérem, hogy most a szavazást indítsuk meg, ha nincs több jelentkező. Már ügyrendire nincs. 
Nem tudom, hogy miért  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az SZMSZ szerint először volt egy módosító javaslat.  
 
Markó József: éspedig?  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az, hogy a korábbi céggel kapcsolatban a kifizetési összeget azt vonjuk vissza.  
 
Markó József: az előterjesztésben lévő javaslatokat ez nem módosítja. Ez egy másik kérdés, fel lehet vetni, 
felelősségre lehet vonni, de ez nem módosító javaslat. A módosító azt módosítaná, ami ott van a papíron, de 
az egész másról van szó. Ott nincs arról szó. Milyen cégről beszélünk? Arról, hogy a pályázaton indulunk, 
vagy nem indulunk, és erről kell szavazni. Rábai Zita  
 
Rábai Zita: hogyne próbálnám Polgármester úr, sokat tanulok Öntől és ezt a cinikus megfogalmazási módot 
próbálom elsajátítani, de még nem teljesen sikerült ebben Ön a professzionális. Én mindössze azt a javaslatot 
tettem fel, amiben szavazást várok, hogy attól a cégtől, amelyik nem készítette el, nem végezte el a feladatát, 
egy használhatatlan anyagot tett le nekünk követelje vissza a város az adófizetők pénzéből kifizetett 6 millió 
forintját. Azt hiszen ez egy teljesen értelmes kérdés volt.  
 
Markó József: most pedig arról tárgyalunk, hogy indulunk-e a pályázaton vagy nem. Erről fogunk szavazni. 
Amit Ön mond az egy ragyogó javaslat, de tessék benyújtani alátámasztva érvekkel, miért kellene kimondani 
azt, hogy valaki elítélünk, azt meg kell indokolni. A bíróság is megvizsgálja a körülményeket . A határozati 
javaslatban az van, hogy az adott céget ilyen módon tegyünk vele, amit akarunk, ahogy gondolja, az az Ön 
felelőssége, azért mert, le kell írni, hogy miért nem csak kijelenti, hogy egy rossz anyag, egy használhatatlan, 
itt van egy másik vélemény is nem az Ön részéről, azt a döntés előtt legalább meg kell hallgatni. Ezt kívánja 
a minimális tolerancia, vagy akár az SZMSZ is ezt kívánja.  
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Rábai Zita: teljesen egyértelmű vélemény van …...... Nem az én véleményem, hanem az a vélemény, ami 
erre a  
 
Markó József: akkor ezt tessék ide nekünk megmutatni, ezt a Pro Régió.... Mi legyen még, mert itt ég a 
rengeteg ügyrendi javaslat, tele vannak ügyrendi javaslattal.  
 
Rábai Zita: valaki már nyertese ennek a pályázatnak  
 
Markó József: Ezt Ön állítja, de ezt a cég megvédi, gondolom, és talán most már van annyi vér a pucájában, 
hogy azért a nyílt vádakra valamilyen módon megfelel ez a dolga lenne.  
 
Rábai Zita: nagyon lapít másfél éve. 
 
Markó József: Tehát lapít, a cég lapít, használhatatlan munkát csinál, jogosulatlanul kapott 6 millió forintot, 
ezeket tessék rögzíteni, mert ezek fontos kérdések. Horváth Viktor még egy ügyrendi javaslat, tessék 
parancsolni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: szavazzunk arról a kérdésről, amit a Rábai képviselő asszony javasolt. Anélkül, 
hogy beleszólna a javaslatomba, végigmondom, a javaslat az, hogy szavazzon a képviselő-testület Rábai 
képviselő asszony határozati javaslatáról.  
 
Markó József: tehát most a céget ítéljük el, valamilyen módon felelősségre, erről szavazzunk most. Ismételje 
meg a képviselő asszony, kérem szépen, ismételje meg.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Az Ön politikai tevékenységéhez kell ez a cég, az Önök pártpolitikai oldalán. A 
Forsenses Századvég Kft-ről van szó, illetve a Forsenses cégről van szó, ezt tudjuk jól, aki ügye a Forsenses 
Századvég kapcsolaton keresztül nagyon erős FIDESZ-es politikai lobbi erővel bír. Önök ebben bízva 
felkérték és Ön volt az, aki azt mondta, hogy Önök a sikertelenségért is vállalják a felelősséget. Szeretném 
kérdezni, hogy mi módon vállalják Önök pontosan a felelősséget? Azt én értem, hogy Ön szeretne a 
parlamentbe bekerülni és ehhez nagyon sok mindenre szüksége van.  
 
Markó József: Ön beteg azt kell mondanom.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérem, hogy a jegyzőkönyv ezt rögzítsék, hogy beteg embernek nevezett a 
polgármester.  Szó szerint kérem jegyzőkönyvbe venni. Tehát szó szerint kérem. 
 
Markó József: lezárom a további vitát.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a polgármester úr nem tudja mit beszél.  
 
Markó József: szavazunk a képviselő asszony ügyrendi javaslatáról, arról, hogy most ugye ebben a 
procedúrában, a maiban, a későbbit mi is vállaltuk, a maiban, ez a lényeg, hogy a mai napiban a céget, ahogy 
el tetszett mondani, benn van a jegyzőkönyvben szó szerint, ezt nekem nem kell megismételnem nem is 
tudom, hát a tévében is benne lesz meg a hangfelvételen is, tehát nyugodtan megnézheti. Rendben van. Tehát 
ahogy ő elmondta, a képviselő asszony, arról szavazunk, arról szavazunk, hogy mit kér, azt majd kér amit 
kér, most szavazunk.  
 
Szavazás: A testület az ügyrendi javaslatot 6 igen, 5 nem, 2 tartózkodással nem fogadja el.  
 
Markó József: rendben van, akkor lépjünk tovább. Akkor most szavazzunk magáról az eredeti 
előerjesztésről, ami arról szólt, hogy a pályázaton nem kíván indulni, ugye ez volt a megfogalmaz. Hányadik 
oldalon van? Itt két bizottság javaslata van. A Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság javaslata. 
Az első, egyben lehet szavazni, miután egy javaslatban szerepel, hogy nem indul és nem kíván részt venni, és 
nem indul inkább így kéne fogalmazni, tehát konkrétabbá tenni, tehát nem indul a pályázaton, ezt 
módosításként kérném én, tehát nem nem kíván, hanem nem indul, és egyúttal pályázatot ír ki, nem írjon, 
hanem ír ki a Kincsem épület felújítására és hasznosítására vállalkozói erő bevonásával. Igen, Pintér György 
még van egy lehetősége, másnak már nincs.  
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Dr. Pintér György nagyon köszönöm szépen, azt gondolom, hogy amennyiben elutasító javaslat születik 
akkor oda ezt be kell illeszteni Jegyző úr a következő ülésen a kapcsolódó anyagokat terjessze be, amiket 
vissza kell vonni a korábbi határozatokat. Egyidejűleg felkérjük a Jegyzőt, a korábbi, ezzel kapcsolatos 
határozatok áttekintésére és a szükséges lépések megtételére. Jegyző úr befogadta, ha a bólogatás az igen. 
 
Dr. Szinay József: igen az.  
 
Sellyei Noémi kiment. 
 
Markó József: akkor szavazhatunk róla egyben. Kérem a szavazatokat.  
 
Szavazás - A testület a VfB határozatot 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja. Rábai Zita, Dr. Horváth Viktor 
Gergő, Mikesy György nem szavazott. 
 

237/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy határoz, hogy a KMOP-2009-5.2.1/B  „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok 
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázaton nem indul. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy írjon ki pályázatot a Kincsem épület felújítására és hasznosításra, valamint, hogy a 
következő képviselő-testületi ülésre a településközpont fejlesztési pályázattal kapcsolatban korábban hozott 
testületi döntéseket vizsgálja felül és tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
 
Határidő: 2009. december 10. 
Felelős:  Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Markó József: köszönjük szépen, tehát mindenki azt mondta, hogy ne induljunk, akik nem szavaztak, nem 
szavaztak. Tovább lépünk.  
 
 
Kovacsik Tamás elmegy. 
 
 
4./ Ingatlanvásárlás /194 hrsz/  
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A 43. oldal 2. változatáról kell szavazni, mivel a bizottságok is 
alapvetően ezt támogatták.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

238/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Göd 194 hrsz-ú ingatlanból a cca. 19 m2 térmértékű területet nem értékesíti, és előírja az eredeti telekhatár 
visszaállítását. 

 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Sellyei Noémi visszajön.  
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5./ Széchenyi strand nyilvános WC üzemeltetése  
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmegy. 
 
Mikesy György javasolja, hogy a foglalkozatásnál gondoljanak a megváltozott munkaképességűekre, hiszen 
erre még állami támogatást is lehet kérni. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

239/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja, hogy a Göd-alsói Széchenyi strandon létesült nyilvános WC üzemeltetése a Településellátó 
Szervezethez kerüljön át üzemeltetésre 2010. január 1-i hatállyal. 
Az üzemeltetéshez szükséges fedezetet először a 2010. évi költségvetésben kell biztosítani. 
Nyitva tartás idő: minden év április 15-től – október 31-ig tart. 
 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 

 Kovács Krisztina ov., 
 Popele Julianna ov. 

Határidő: 2010. január 1. 
 
 
6./ Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról /6801/136 hrsz, 05/7 hrsz/  
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Szegedi Sándor a 6801/136 hrsz-ú ingatlan elővásárlására vonatkozó előterjesztést ismerteti. Elmondja, hogy 
a területen egy fúrt kút van. Érdekes, hogy ezt ingatlant kimentették a felszámolás alól és átkerült egy olyan 
cégbe, ahol a korábbi cég tulajdonosainak érdekeltsége van. Megnézték a területet, de ezen a telken nem 
találták a kútfejet. Javasolja, hogy értékaránytalanság miatt támadják meg a vételi ajánlatot.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy kérjenek jogi véleményt és a következő ülésen hozzanak végleges döntést.  
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy a nyilatkozattételi határidőbe beleférnek.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva kérdése, amennyiben tényleg van ott kút, akkor van arra lehetősége a cégnek, 
hogy vízkivételi engedélyt kapjanak?  
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy ugyanazt a procedúrát kell végigjárnia a cégnek, mint az önkormányzatnak.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy mi a határidő a válaszadásra?  
 
Dr. Nyitrai Judit kéri, hogy zárt ülés keretében adhasson tájékoztatást. 
 
A testület a zárt ülést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület ezt követően zárt ülés keretében tárgyalja a napirendi pontot, melyet külön jegyzőkönyv 
tartalmaz. 
 
 
Szünet 
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Sellyei Noémi nem jön vissza. 
 
 
05/7 hrsz-ú terület elővásárlási joga 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva egyetlen érv, ami mellett szól, hogy jobban tudnának diktálni a szomszédos 
telektulajdonosoknak.  
 
Markó József most arról szavaznának, hogy nem kívánnak élni az elővásárlási joggal. 
 
A testütet az előterjesztést 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

241/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gödi 05/7 hrsz-ú, 3054 m2 területű, szántó és gyep (legelő) művelési ágú terület tekintetében nem kíván 
élni az elővásárlási jogával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
7./ Könyvtárvezető pályázat elbírálása  
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester  
 
Markó József megkérdezi, hogy a pályázóknak van-e ellenvetése a nyílt ülés ellen. 
 
Nem érkezett ellenvetés. 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Két pályázó jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Az 
egyik pályázó vissza is vonta a pályázatát. 
 
Sellyei Noémi visszajön. 
 
Sellyei Noémi ismerteti a KOB döntését.  
 
Dr. Szinay József ismerteti a szavazás menetét. 
 
A testület Szabóné Hegyi Valéria kinevezését a 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

242/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Városi Könyvtár vezetői álláshelyére 5 éves időtartamra Szabóné Hegyi Valériát nevezi ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Szabóné Hegyi Valéria megköszöni a bizalmat. 
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8./ ÁSZ intézkedési terv 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ÁSZ a nyári hónapokban vizsgálatot 
folytatott a hivatalban. 21 megállapítást tettek, amik kisebb-nagyobb fokú hibák voltak. A hibák javítására 
intézkedési tervet terjesztettek elő, amit a testületnek még el kell fogadni és meg kell küldeni az ÁSZ felé. 
Ezt az intézkedési tervet a PEKB is tárgyalta és úgy határozott, az intézkedési terv végrehajtásáról havonta 
be kell számolni az ülésen.  
 
Mikesy György kifogásolja, hogy sok helyen nem szerepel az intézkedés megnevezése és a határidő.  
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy a következő ülésen tárgyalják meg. 
 
 
9./ Közbeszerzési terv módosítása  
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

243/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a 2009. évi közbeszerzési terv 5. számú módosítását az alábbiak szerint: 
 
Új eljárás felvétele a közbeszerzési tervbe: 

• Göd Idősek Klubja eszközbeszerzése  
• Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából integrált pénzügyi-gazdasági szoftver, 

valamint elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése, betanítása vállalkozási szerződés 
keretében. 

 
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, 
terveinek elkészítése” 

Általános egyszerű 
eljárás 

Nyílt 

Szolgáltatás- 
megrendelése 

„Göd Város Önkormányzata által Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat céljára, cca. 500 m2 új épület építésére, engedélyes és 

Általános egyszerű 
eljárás 

Nyílt 



 411

kiviteli terveinek elkészítése vállalkozási szerződés keretében” 
Építési 
beruházás 

Közutak építése – előre nem látható körülmény miatti pótmunka 
vállalkozási szerződés keretében 

Általános egyszerű 
eljárás 

Tárgyalásos 

Árubeszerzés Göd Idősek Klubja eszközbeszerzése  
 

Általános egyszerű 
eljárás 

Nyílt 

Árubeszerzés Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 
integrált pénzügyi-gazdasági szoftver, valamint elektronikus 
döntéstámogató szoftver beszerzése, betanítása vállalkozási 
szerződés keretében. 

Általános egyszerű 
eljárás 

Nyílt 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
 
10./ Alapítvány támogatása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Polgármester a keretéből 100.000 Ft-ot 
adományozott és most csak technikai szavazásról van szó.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

244/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Alapítvány a Balesetmentes Közlekedésért Kiemelten Közhasznú Szervezet részére 100.000 Ft-ot utal át 
az alapítvány 14100196-62984549-01000008 számú számlájára. 
Fedezete: polgármesteri keret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
11./ Névhasználati kérelem  
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester  
 
Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. Véleménye szerint amennyiben a testület támogatná ennek a 
névnek a felvételét, akkor egyfajta előnyhöz juttatnák a céget. Azt javasolja, hogy ne járuljanak hozzá a 
névviseléshez.  
 
Dr. Pintér György egyetért azzal, hogy ne támogassák a névhasználatot. 
 
Mikesy György szerint amennyiben a bizottság nem támogatta volna a névhasználatot, akkor már ide sem 
került volna. 
 
Markó József elmondja, akkor is idekerült volna, hiszen a testület joga a névhasználatról döntés. 
 
A testület az elutasítást 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

245/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a „Göd” városnév felvételéről és használatáról szóló 6/2009. (II. 26.) sz. Ök. rendelet 5.§ c.) pontja alapján a 
„Gödi Gyógyszertár Kft” nevében a Göd név használatához nem járul hozzá. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
12./ SZMSZ módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Mikesy György pontosítani szeretne. Véleménye szerint a testület választja meg az alpolgármestert és 
fenntartja magának azt a jogot, hogy a munkaköri leírását jóváhagyja. 
 
Dr. Szinay József elmondja, az általános munkáltató a testület, de a feladatokat a polgármester határozza 
meg. 
 
Markó József elmondja, amennyiben nagyon fontos, akkor a testület elé lehet hozni az alpolgármesterek 
munkaköri leírását.  
 
Rábai Zita szerint ezzel azt érik el, hogy nem lesz olyan személy, akihez intézni lehet a kérdéseket.  
 
Markó József elmondja, a feladatköröket általánossá teszik ezzel a döntéssel.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 34/2009. (XI. 26.) sz. Ök. rendelete  
Göd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

14/2009. (IV. 24.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
A rendelet IV. fejezetének 30.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
(2) A polgármester munkáját két alpolgármester segíti: 
a) általános alpolgármester 
b) alpolgármester 

2.§ 
A rendelet 3.sz. mellékletében a 
 
A „Humán ügyekért felelős alpolgármester” kifejezés „általános alpolgármester”-re módosul. 
A „Gazdasági ügyekért felelős alpolgármester” kifejezés „alpolgármester”-re módosul. 
 

3.§ 
A rendelet 6.sz. mellékletében a 
 
„Humán ügyekért felelős alpolgármester” kifejezés „általános alpolgármester”-re módosul. 
Gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterre vonatkozó utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Alpolgármester 
1./ Munkaköri leírását, feladatait a polgármester határozza meg. 
2./ Az alpolgármester feladatát főállásban látja el. 
 

4.§ 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
 
 
          Polgármester    Jegyző 
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Egyebek  
I./ Buszmegálló építés 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy 6 olyan buszmegálló van a városban ahol nincs fedett beálló. A VfB azt 
javasolta, az érkezési oldal felől az alsó harmad ne legyen befedve, hogy látni lehessen az érkező buszt. 
Felhatalmazást kérnek arra, hogy a Piarista Iskola elkezdhesse a munkákat. 
 
Markó József felkéri a PEKB-et, a következő ülésre határozza meg, hogy milyen keretből kerüljön 
kifizetésre. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, közútkezelői hozzájárulás kell a létesítéshez. 
 
Mikesy György szerint eléggé sötétek a beállók és nem lehet tájékozódni belőle.  
 
Dr. Pintér György szerint ki kell választani, hogy melyik változatot valósítsák meg.  
 
Markó József elmondja, hogy az íves megoldást javasolták a bizottságok. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

246/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az előterjesztésben szereplő 1. és 2. sorszámmal jelölt fedett várakozó kivitelezéséről árajánlatot kér a 
Piarista Iskolától.  
Egyetért azzal a bizottsági javaslattal, hogy a buszmegállók oly módon legyenek megtervezve, hogy a fedett 
buszváró tartó része közvetlenül ne csatlakozzon az aljzatbetonhoz, továbbá az érkezési oldal alsó harmada 
legyen csak zárt. 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy az árajánlatok beérkezése után a szükséges 
fedezetet határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 Dr. Pintér György PEKB elnök 
 
 
A testület az ÁSZ intézkedési tervének ismételt napirendre vételét 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
II. ÁSZ intézkedési terve – napirend folytatása 
 
Rábai Zita szerint a 2. pontban szereplőt már nem tudják teljesíteni, hiszen a számvevőszéki jelentést nem 
tudják megtárgyalni, ezért javasolja, hogy a határidőt módosítsák december 9-re.  
 
A testület az intézkedési tervet a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

247/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Állami Számvevőszék intézkedési tervét az alábbi módosítással együtt elfogadja: 
- az Állami Számvevőszék jelentésének megtárgyalása  határidő: 2009. december 9. 
 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
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Határidő: azonnal 
 
 
III./ Iskola köz értékesítése 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva kifogásolja, hogy már a teljes terület le van kövezve. Véleménye szerint 
érvényre kellene juttatni a zöldfelületi mutatókat.  
 
Szegedi Sándor szerint jelölni kell valamilyen módon a szolgalmi jogot.  
 
Sellyei Noémi elmegy. 
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint ennek semmi akadálya nincs. 
 
Mikesy György kérdése, hogy az Iskola köz elnevezése ezzel megszűnik? 
 
Dr. Pintér György kéri, hogy a PEKB javaslatát szavazzák meg. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy ez az ingatlan forgalomképtelen és előtte forgalomképessé kell nyilvánítani.  
 
Forgalomképtelenből forgalomképessé: 11 igen, 1 tartózkodással a testület az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 35/2009. (XI. 26.) sz. Ök. rendelete  
az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. 

(VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
290. sor 398 hrsz Iskola köz  közterület  forgalomképes 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 
 
PEKB javaslatot név szerinti szavazással: 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja a testület.  
 

248/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Értékesíti a gödi 398 hrsz-ú, 202 m2 alapterületű ingatlant a Római Katolikus Egyház részére 100 Ft/m2 
áron. 
Felkéri Dr. Kovács Balázs ügyvédet a szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás 
lebonyolítására. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződést aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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IV./ Kruzslicz István bejelentése 
 
Kruzslicz István elmondja, hogy a Huzella Tivadar Általános Iskola előtt a vízelvezető árok mellett van egy 
gödör, ami balesetveszélyes. Ezt jelezte a Hivatal felé is, de nem történt semmi. Ugyanilyen probléma a 
járdán lévő faág is, amit a levágás után otthagytak.  
 
 
Rábai Zita négy témát vetettek fel, amire választ szeretnének kapni. Kérdése, hogy hol tart a Szirt Invest a 
szerződéshez képest, az óvoda működésével kapcsolatban kérnek adatokat, az Inside Tv-vel kapcsolatban 
szeretne tájékoztatást, a negyedik kérdés a Petőfi tér rendezésére vonatkozott. 
 
Markó József kérdése, hogy megfelelő, ha a kérdésekre írásban adnak választ?  
 
Rábai Zita: igen, megfelel. 
 
Detre László elmondja, hogy olyan szerződést kötött az önkormányzat, melyben a vállalkozó feladata volt az 
erdészeti deponálás. A kivágott fát a Szociális Bizottságon keresztül a rászorulók elvitték tüzelőnek. A 
maradékot a TESZ elszállította.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva elmondja, hogy amikor a vállalkozó végzett a munkával, akkor még el lehetett 
menni a járdán. A lakók huzigálták a járdára az ágakat.  
 
 
 
Dr. Bognár László kéri, hogy a civil szervezetek részére kiírt pályázatok beadási határideje január 15 legyen. 
Kéri, hogy ezt fogadja el a testület  
 
Rábai Zita kéri, hogy a támogatásban részesülők adatai kerüljenek fel a honlapra. Kifogásolja, hogy a 
honlap, amin az adatok közzé vannak téve, nehezen megtalálható.  
 
A testület a határidő módosítását 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

249/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat beadási határidejét 2010. január 15-re módosítja. Felkéri Dr. 
Bognár László alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
V./ Rábai Zita észrevétele az Inside Tv-vel kapcsolatban 
 
Rábai Zita elmondja, hogy az Inside Tv összes e-mail címe elérhetetlen, visszajönnek a levelek. Kérte, hogy 
a Jegyző nézzen utána, hogy mi módon tesz eleget a Tv a közszolgálati feladatainak. 
 
Dr. Szinay József elmondja, neki, mint Jegyzőnek nincs olyan hatásköre, hogy az Inside Tv-t bármire 
kötelezze. Az a véleménye, hogy ennek a problémának a felvetése a testület előtt van megfelelő helyen, 
hiszen a testület tehet megfelelő intézkedéseket. 
 
Markó József elmondja, meg fogják vizsgálni, hogy valóban mi történt. 
 



 416

Kruzslicz István kérdése, hogy hol van a Gödi Körkép, miért nincs itt az ülésen? 
 
Rábai Zita azt kérte a Jegyzőtől, nézze át a szerződést és vizsgálja meg, hogy az Inside Tv eleget tesz-e a 
szerződéses kötelezettségeinek. 
 
Mikesy György ezzel a kérdéssel foglalkozott a KOB ülés és az elnök asszony megígérte, hogy meg fogják 
vizsgálni a szerződést.  
 
 
 
VI. Ingatlan értékesítés 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. A döntés technikai jellegű. Az előző ingatlanértékesítéssel 
kapcsolatban még elmondja, hogy nem volt a javaslatban ügyvédi és polgármesteri felhatalmazás. Kéri, hogy 
ez is kerüljön még be a korábbi döntésbe. 
 
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

250/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az 54/2008. (IV. 23.) sz. Ök. határozattal megosztásra került 1648/19 hrsz-ú ingatlanból létrejött 1648/22 
hrsz-ú, 538 m2 térmértékű terület értékesítését a Roll-Lamell Árnyékolástechnikai Kft (2120 Dunakeszi, 
Bem J. u. 5.) részére 12.000 Ft + ÁFA/m2 vételáron jóváhagyja  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Felkéri Dr. Kovács Balázs ügyvédet a szerződés megszerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás 
lebonyolítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontokat zárt ülés keretében kell tárgyalni. 
 
Rábai Zita kéri, nevezzék meg pontosan, hogy miért tartanak zárt ülést. 
 
Markó József ismerteti a zárt ülésen tárgyalandó témákat.  
 
A zárt ülést a testület 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Szinay József jelzi, hogy az egyház részére nem lehet 100 Ft-ért értékesíteni, ezért vissza kell majd vonni 
a korábbi döntést.  
 
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
Dr. Szinay József az Egyebek napirendi pont alatt tárgyalt és az Iskola közre vonatkozó döntését javasolja, 
hogy vonják vissza. 
 
A testület a javaslatot 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

253/2009. (XI. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Az Iskola köz értékesítésére vonatkozó 248/2009. (XI. 25.) számú határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat.  
 
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 


