
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésén a Dunaparti 
Nyaralóházak színháztermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület közmeghallgatása 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő és Sándor István nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét, és a 
közmeghallgatást megnyitja. Ismerteti a közmeghallgatásra vonatkozó szabályokat. Elmondja, hogy van egy 
sürgős napirendi pont, amit meg kell tárgyalni. Tájékoztatja a képviselőket, mivel nincs szavazógép, ezért 
kézfelemeléssel fognak szavazni. 
 
Rábai Zita az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a meghívóban nem szerepelt egyebek napirendi 
pont, ezért szabálytalan új napirend felvétele.  
 
Markó József elmondja, először a közmeghallgatásról szavaznának. 
 
A testület egyhangú, 15 igen szavazattal a közmeghallgatást elfogadja. 
 
Dr. Bognár László által javasolt napirendet a testület 2 tartózkodó, 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
Markó József elmondja, a közmeghallgatás célja, hogy a lakosság a véleményét elmondhassa. Egy pár szóval 
ismertetné a jövő évi költségvetésre vonatkozó elképzeléseket. Elmondja, hogy a központi költségvetés az 
önkormányzatok támogatását a jövő évben jelentősen csökkentette, ezért várhatóan 50-60 millió Ft-tal 
kevesebb lesz a bevétel. Ezért nagy szükség van az adóbevételekre. Növekszenek a költségek is, amit 
finanszírozni kell. Emelkedett a hulladék lerakásának a díja is, aminek egy részét a lakosságnak kell 
megfizetnie. Bevétel származhat még az ingatlanok értékesítéséből is, de a városnak kevés a saját tulajdonú 
ingatlana, amit értékesíthetne. A következő évben alapelvként mondták, hogy az adókat nem kívánják 
emelni. A szolgáltatások árait viszont kénytelenek voltak megemelni. Vélhetően több lakónak kell majd 
vagyonadót fizetnie, azonban a vagyonadóból levonható s a városban marad a helyben befizetett ingatlanadó 
összege. Szeretnék tovább folytatni az apróbb fejlesztéseket, amit eddig is tettek. Elmondja, hogy a kötvény 
kibocsátásból származó pénzt lekötötték és ebből fedezik a pályázati önrészeket és a kisebb beruházásokat. 
Szándékukban van a strandon egy ülőmedence, egy-két utca megépítése, tereket szeretnének felújítani, 
járdákat szeretnének építeni. Kéri, hogy a felszólalók átfogó problémákat vessenek fel és ne egyedieket. 
 
Kovács Endréné, Alagút utca: probléma a szennyvíz elvezetése az utcájukban. Az átemelő időnként 
működik, időnként nem. Amikor nem működik, akkor visszanyomja a szennyvizet. A város területén 
garázdálkodik egy vállalkozás, akinek nincsen felügyelete. A bűz a házak értékét nagy mértékben csökkenti.  
 
Markó József elmondja, hogy a DMRV-hez fognak fordulni ez ügyben, mivel ők üzemeltetik a csatornát.  
 
Tamosi István, Hársfa utca: felhívja a figyelmet, hogy az okmányiroda három hétre előre ad időpontot.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy ez már többször visszatérő probléma. Az időpontot egy program adja meg 
az ügy fajtájától függően. Ő azt hallja, hogy ez az okmányiroda még mindig gyorsabb a környéken lévő 
okmányirodáktól. Kéri, hogy amennyiben sürgős ügye van valakinek, akkor forduljon az okmányiroda 
vezetőjéhez segítségért.  
 
Tamosi István: a szeptemberi Körképben kapott egy olyan választ, hogy a középgödi állomás előtti terület 
építéséhez engedélyt kértek. Kérdése, hogyan áll az engedélyezés? Kérdése, hogy az önkormányzati 
képviselőknek is számlával kell alátámasztani a költségeket? Véleménye szerint a közterület-felügyelők 
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létszámát emelni kéne, mert akkor tudnának folyamatosan járőrözni és a Szigetre behajtókat büntetni. Kéri, 
hogy a szüntessék meg a rendőrőrsöt és tegyék át őket körzeti megbízotti állományba, mert őket nem 
vezénylik el máshová. Nem ért egyet a növényi hulladékok égetésének engedélyezésével. Javasolja, hogy 
tiltsák be.  
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy a középgödi állomás előtti terület rendezése vélhetőleg tavasszal elkezdődik. 
 
Csányi József elmondja, hogy már vasútállomás előtti terület rendezésére készülnek a tervek. Most annyit 
tudtak elérni, hogy az árkokat kitakarították és leszórták kővel az állomás előtti területet. 
 
Markó József elmondja, hogy a helyi szabályozásban nincs fix költségtérítése a képviselőknek. A 
polgármesternek és az alpolgármesternek a törvényben meghatározott költségtérítése van, ami lehet átalány 
vagy tételes elszámolású. Ez után adózni kell. A közterület-felügyelettel kapcsolatban elmondja, nem az a 
baj, hogy kevesen vannak, hanem az, hogy nem veszik észre a problémát. Az kéne, hogy a közösség is 
jobban figyeljen. Javasolni fogja a KvB-nek, hogy vizsgálja meg az égetés megszüntetését. A rendőrség az 
önkormányzattól független szervezet és a város is segít a működésben. Időnként felmerül a körzeti 
megbízotti dolog, amit ismét fel fognak vetni a kapitány úrnak. Elmondja, hogy a városban két polgárőrség 
működik, akiket szintén támogat a város és jól végzik a munkájukat. A büntetésekkel kapcsolatban elmondja, 
hogy nem a büntetés a cél, hanem első sorban a figyelmeztetés.  
 
Dr. Szinay József elmondja, tapasztalata szerint Göd még mindig elég biztonságos település.  
 
Markó József elmondja, hogy a növényi hulladékot eddig ingyen hordták el, ami igazságtalanságot szült a 
városban. Most olyan döntés született, hogy a lakosság az önköltséget fizesse meg. A gallyakat továbbra is 
ingyen fogják elszállítani, ha azt összekötötték. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy egyfajta költségtérítést kapnak a képviselők, mégpedig azt, hogy havi 
4000 Ft-ig fizeti a város a telefonszámlájukat, aminek adótételét a képviselőknek kell fizetni. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva az égetéssel kapcsolatban elmondja, hogy már készül egy új környezetvédelmi 
rendelet, amiben nem fogják engedélyezni az égetést.  
 
……………Regős utca: véleménye szerint a lakosság egy része nem hajlandó megváltozni és akármilyen 
rendelkezés születik, égetni fognak. Észrevételezi, hogy a 2-es út mellett Göd végénél mindig sok autó áll. 
Kérdése, hogy fizetnek a közterület-foglalásért? Még mindig sok ingatlant lát, ahol parlagfű van. Az egyik az 
Attila u. 3. Az ingatlan tulajdonosait már többször kérte, hogy kaszálják a területet, de csak akkor történik ez 
meg, ha valamilyen alkalomból kijönnek, mivel nyaralónak használják. 
 
Mikesy György szerint érdemes elgondolkozni azon, hogyha valamilyen bejelentés van, akkor miért nem 
történik érdemi intézkedés. Véleménye szerint ellenőrzési mechanizmust kell beépíteni.  
 
……………: a háztulajdonosok szintjén nem igazán látja a fejlődést a városban. Hiányolja a koncepciót.  
 
Markó József elmondja, hogy sok féle az igény, amit nem lehet mind teljesíteni. A város bevételeinek 
jelentős része bérre és a járulékokra megy el. Az alkalmazottak bérét besorolás határozza meg, azon nem 
nagyon tudnak változtatni. A képviselők számát is a törvény meghatározza meg, így azon sem tudnak 
változtatni. A felmérések szerint a gödi lakosság átlagosan jól keres. Persze vannak kivételek is, akik 
szociálisan rászorultak. 
 
Dr. Pintér György szerint amennyiben az SZJA-ból nagyobb rész helyben maradna és a pedagógusok bérét 
teljes egészében kifizetné az állam, akkor jobb helyzetben lenne a város.  
 
Markó József véleménye szerint Gödön jó a szociális ellátási helyzet, amin várhatóan szigorítani kell, mert 
nem fogják tudni finanszírozni a nem kötelező feladatokat.  
 
Kovács Judit: az óvodapetícióhoz még gyűjtöttek aláírást, amit átadna. A jövő évi költségvetésben 
megjelenik az új óvoda építése? 
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Markó József elmondja, hogy nincs annyi óvodai férőhely, ahány gyerek van, ezért megállapodást kötöttek a 
magánóvodákkal a gyerekek elhelyezésére. Új óvoda építésére pályázni fognak. Ha megnyerik a pályázatot, 
akkor a régi fácán épületben fogják felépíteni az új óvodát. Ha nem nyernek, akkor máshol fognak megoldást 
keresni. Azt, hogy mikor fogják megépíteni még nem tudja, de építeni fognak.  
 
……………..: szerint kevés a gyerekorvos és túlterheltek.  
 
Markó József elmondja, hogy az új gyerekorvost az Oázisban épülő új rendelőbe fogják kiköltöztetni, ahova 
még egy háziorvost is keresni fognak.  
 
Mikesy György a közmeghallgatással kapcsolatban kéri, hogy olyan időpontot találjanak, amikor több lakos 
tud részt venni rajta.  
 
Mivel több lakossági hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a lakosság részvételét és bejelenti, 
hogy áttérnek a következő, testület által elfogadott napirend megtárgyalására. 
 
 
 
A Kastély Központi Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy több elírást talált, melyeket ismertet. 
 
Mikesy György kérdése, hogy az építményüzemeltetés nem a TESZ feladata? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, a TESZ kérte, hogy az intézményeknél is legyen szerepeltetve, mert csak így 
tudnak könyvelni erre a szakfeladatra.  
 
Mikesy György kérdése, hogy a többi intézmény alapító okiratába is be fog kerülni? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy igen, de most ez volt a sürgető. 
 
Mikesy György szerint egy kézben kéne összpontosulnia a karbantartásnak és a fenntartásnak.  
 
A testület a javításokkal együtt az előterjesztést egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

273/2009. (XII. 16.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratát 2010. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ ALAPÍTÓ OKIRAT 
Göd Város Önkormányzat Kastély Központi Óvoda 

a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1-a  szerint 
 
1. Az Alapító Okirat 2. pontja kiegészül a következő telephely meghatározásával:  
„2132 Göd, Rákóczi u. 23.” 
2. Az Alapító Okirat új 9., 2010. január 1-i hatállyal érvénybe lépő pontja a következő új ponttal egészül ki:
 „f.) 811000 Építményüzemeltetés” 
3. Az Alapító Okirat 13. pontja a következő – a vagyontárgyak felsorolását követő - új bekezdéssel egészül 
ki: 
„A következő ingatlanvagyon elem óvodai nevelési feladatok ellátására jelenleg nem alkalmas, így óvodai 
kisegítő és ehhez kapcsolódó vagy ehhez hasonló logisztikai feladatok ellátására van használatban, ezért az 
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óvodai nevelési alapfeladat ellátásáig, átmenetileg a Településellátó Szervezet kezeli: 2131 Göd, Rákóczi F. 
u. 23.  Helyrajzi száma: 2172  Területe: 3997 m2” 
 
        Markó József    
                      polgármester    
  
Záradék: a Kastély Központi Óvoda fenti Módosító Alapító Okiratát Göd Város Önkormányzata 2009. 
december 16-i ülésén __/2009. (XII.16.) sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. Hatályos: 2010. január 1-től. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Göd, 2009. december __. 

Dr. Szinay József jegyző 
 
Felkéri Polgármester és Jegyző urakat, hogy a módosítások gyors átvezetéséről és hatályosulásáról 
gondoskodjanak. 
 
Felelős: Markó József Polgármester, dr. Szinay József jegyző 
Határidő: 2009. december 31. 
 
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 
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