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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 28-i ülésén a Polgármesteri  
               Hivatal tanácstermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:              a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Kovacsik Tamás, Dr. Pintér György  és Pinczehelyi Tamás nincs jelen.  
 
 
Markó József köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az ülést 
megnyitotta.  Kérte, hogy a napirendi pontok sorrendjén változtassanak. Javasolta, hogy elsőként a 
meghívóban szereplő a 13., majd ezt követően a 17. napirendi pontot tárgyalják. Egyebekben a 
strandszerződést ismerteti, valamint a Szirt-Invest Kft-vel kapcsolatos tájékoztatóról lesz szó. 
Amennyiben a 12. napirendi pont előterjesztője nem érkezik meg, javasolta a napirendi pont levételét. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérte, hogy a 19. napirendi pont kerüljön előbbre, mert korábban kell elmennie.  
 
Markó József: erről szavazni kell. A 19. napirendi pontot zárt ülésen kívánják tárgyalni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: nem kérik a zárt ülést. 
 
Markó József: az egyebek napirendi pontok között a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete vételi 
ajánlatáról is tárgyalni kell.  
 
Rábai Zita: mi indokolja, hogy a napirendi pontokról külön-külön szavazzanak? Javasolta, hogy a 
napirendi pontok sorrendjéről együtt szavazzanak. 
 
Markó József: saját javaslatait és Dr. Horváth Viktor Gergő javaslatát is külön teszi fel szavazásra.  
 
Markó József: szavazásra bocsátotta, hogy a 19. napirendi pont a 4. helyre kerüljön. 
 
A Képviselő-testület 3 igen 7 nem 2 tartózkodás szavazati aránnyal nem fogadta el a napirendi pont 
sorrendjének cseréjét.  
 
Markó József: szavazásra bocsátotta, hogy 13. és a 17. napirendi pontot az ülés elején, a Gödi Kórképpel 
kapcsolatos napirendi pontot az ülés végén tárgyalják.  
 
 
A képviselő-testület  9 igen 3 nem 1 tartózkodás  szavazati aránnyal  az alábbi napirendi pontokat fogadta 
el: 
 
 
1./ Képviselői eskütétel 
     SZMSZ módosítása – bizottsági tagok jelölése 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

2./ Közoktatási megállapodás (Géza fejedelem Református Általános Iskola gödi 
 Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
3./ Beszámoló a bizottságok 2008. évi munkájáról, valamint az átruházott hatáskör  
    gyakorlásáról 

Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
                      Dr. Pintér György PEKB elnök 
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4./ 05/13 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 
5./ Sződi Szabályozási Terv 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
6./ Alapítványi támogatások 

Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
7./ Városi ünnepségek 

Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
8./ Kistérségi társulás beszámolója 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
9./ Városi Bölcsőde státuszigénye 

Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
10./ József Attila Művelődési Ház státuszigénye 

Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
11./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
12./ Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
13./ Hozzájárulás névhasználathoz 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
14./ Lajos utcai ingatlannal kapcsolatos kérdések 

Előterjesztő: Dr. Garabon Sándor jogtanácsos 
 
15./ SZMSZ módosítása /ügyrendi hozzászólás/ 

Előterjesztő: Detre László ÜJKB elnök 
 
16./ Nyilatkozat pályázati támogatásáról és saját forrás meglétéről 

Előterjesztő: Mikó Istvánné intézményvezető 
 
17./ A  8151 hrsz-ú ingatlanból terület átadása az önkormányzat részére 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
18./ Pótelőirányzat módosítása 

Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
19./ KMOP-2008-2.3.1/C parkolók és csomópontok fejlesztése pályázat /részvétel +  
       fedezet a tervezésre/ 

Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
20./ Gödi Kórképben megjelentekkel kapcsolatos jogi lépések 

Előterjesztő: Detre László ÜJKB elnök 
 
 
Egyebek 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének vételi ajánlata 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
Tájékoztatás a strandszerződésről 
 Előterjesztő. Markó József polgármester 
Egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás 

Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1./ Képviselői eskütétel 
     SZMSZ módosítása – bizottsági tagok jelölése 
 
Markó József: ismertette az Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatát. 
Javasolta, hogy a Városfejlesztési Bizottságba Dr. Mödlingerné Kovács Éva helyett Hantos Lászlót 
válasszák külsős bizottsági tagnak. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az előkészítő munkából kihagyták a Városvédők Egyesületét. Ki jelölte Hantos 
Lászlót? 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: saját helyére jelölte Hantos Lászlót a Városfejlesztési Bizottságba, miután 
szakértelme és eddigi munkája alapján megfelelő személynek tartja őt a feladat ellátására.  
 
Markó József: Hantos László az SZDSZ jelölte. 
 
 
A képviselő-testület  10 igen 3 tartózkodás   szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

Hantos Lászlót  
 

választotta a  Városfejlesztési Bizottság külsős tagjává. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságban már korábban megüresedett egy 
hely, ezért külsős bizottsági tagnak Menyhárt Lászlót jelölte.  
 
 
A képviselő-testület  10 igen 3 tartózkodás   szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

Menyhárt Lászlót  
 

választotta a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság külsős tagjává. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Dr. Gyenes Levente, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Nógrádi 
Gergely képviselő lemondásával a kompenzációs listáról Dr. Mödlingerné Kovács Éva jutott be a 
Képviselő-testületbe.  Elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. §-a 
alapján a települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a 32. § szerint 
esküt tesz. Felkérte Dr. Mödlingerné Kovács Évát az eskü letételére.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva letette esküjét a Képviselő-testület előtt.  
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Dr. Gyenes Levente ezt követően átnyújtotta Dr. Mödlingerné Kovács Éva önkormányzati képviselő 
részére a megbízólevelet.  
 
Dr. Szinay József jegyző: felkérte az újonnan megválasztott külsős bizottsági tagokat, tegyék le esküjüket.  
 
Hantos László és Menyhárt László külsős bizottsági tagok letették az esküt.  
 
A Képviselő-testület 10 igen 3 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:  
 

 
Göd Város Önkormányzat   1/2009.(I. 29.) sz. ök. rendelete a 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2004. (III. 17.) sz. ök. rendelet módosításáról 
 
 

1.§ 
 
A rendelet 3. sz. melléklete az alábbiak szerint változik:  
 

Polgármester: 
 

Markó József 
 
Egyéni választókerületi választásban mandátumot 

nyert képviselők 
Kompenzációs listáról mandátumot nyert 

képviselők 
Választó-

kerület száma Képviselő neve Képviselő neve 

1 Lenkei György 
FIDESZ-KDNP-VP 

Rábai Zita  
VVE 

2 Dr. Horváth Viktor Gergő 
VVE 

Mikesy György 
VVE 

3 Detre László 
FIDESZ-KDNP-VP 

Szegedi Sándor 
GVE 

4 Kovacsik Tamás 
FIDESZ-KDNP-VP 

Dr. Mödlingerné Kovács Éva 
SZDSZ 

5 Csányi József 
FIDESZ-KDNP-VP 

Sándor István 
MSZP 

6 Szabó Csaba 
FIDESZ-KDNP-VP 

Pinczehelyi Tamás 
MSZP 

7 Markó József 
FIDESZ-KDNP-VP 

Kruzslicz István 
MSZP 

8 Dr. Pintér György 
FIDESZ-KDNP-VP 

 

9 Dr. Bognár László 
FIDESZ-KDNP-VP 

 

10 Sellyei Noémi 
FIDESZ-KDNP-VP 

 

 
2. § 

 
A rendelet 5. sz. melléklete „Az állandó bizottságok tagjainak névsora, lakcíme és a bizottságok feladat és 
hatásköre” az alábbiak szerint változik: 
 

Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra Bizottság tagjai  
 
 
Pénzügyi Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottság  

 
 
7 főből áll 
4 fő képviselő 
3 fő nem képviselő tag 

Dr. Pintér György elnök 
Sellyei Noémi 
Rábai Zita 
Kruzslicz István 
Mészáros Emília 
Rakaczki István 
Menyhárt László 
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Városfejlesztési Bizottság 
 
 
 
 

 
 
7 főből áll 
4 fő képviselő 
3 fő nem képviselő tag 

Kovacsik Tamás elnök 
Lenkei György 
Rábai Zita 
Pinczehelyi Tamás  
Nagy Károly 
Forró Gábor 
Hantos László 

 
 
 

3. § 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
 
 
2./ Közoktatási megállapodás (Géza fejedelem Református Általános Iskola gödi tagintézménye) 
 
Detre László, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottsága a testületi 
ülés előtt tárgyalta a napirendi pontot. Ismertette a bizottsági ülésen elhangzott határozati javaslatokat. Az 
egyik javítás egy helyesírási hiba. 2 évben határozták meg a szerződés időtartamát és rögzítették a 
pénzügyi támogatás folyósításának módját is. Hosszadalmas vitát követően megállapodtak abban, hogy a 
nyilvánosság előtti névhasználatra vállalható a 9. pontban rögzített ökumenikus jelző, és azt kell 
használniuk. A felmondási okok között is fenntartották, ha ez utóbbi feltétel nem teljesül.  
 
 
Markó József: javasolta a megállapodás elfogadását:  
 
 
A képviselő-testület  14 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

közoktatási megállapodást köt a Verőcei Református Egyházközséggel,  
a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Gödi Tagintézmény 

fenntartójával. 
 

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

(Közoktatási megállapodás mellékletben) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Márkus László, a fenntartó részéről megköszönte a Képviselő-testület hozzáállását. Elmondta, hogy egy 
keresztény értékrend szerinti iskolát szeretnének Gödön működtetni.  
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Mikesy György: a névváltoztatást a képviselők kényszeríttették rá az intézményre.  
 
Markó József: az intézmény hivatalos megnevezése nem változott meg, a nem hivatalos használat 
esetén kérték csak a keresztény, ökomenikus megjelölést a lakosság tájékoztatása érdekében.  
 
 
3./ Beszámoló a bizottságok 2008. évi munkájáról, valamint az átruházott hatáskör  
     gyakorlásáról 
 
Markó József: miután több bizottság is rendelkezik átruházott hatáskörrel, most csak két bizottság 
beszámolóját kérték.  Dr. Pintér György betegség miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért a 
Közművelődési és Oktatási Bizottság elnökét kérte fel a beszámolóra.  
 
Sellyei Noémi: ismertette a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit, valamint tájékoztatta a 
Képviselő-testületet a bizottság munkájáról.  
 
 
A képviselő-testület  14 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

elfogadta a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2008. évi munkájáról,  
valamint az átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló beszámolóját. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József: javasolta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot a következő testületi 
ülésen számoltassák be.  
 
 
 
4./ 05/13 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Szinay József: jelezte, hogy a döntéshez minősített többség szükséges.  
 
A képviselő-testület  14  igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
belterületbe vonja a 05/13 hrsz. ingatlant. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
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5./ Sződi Szabályozási Terv 
 
Detre László: ismertette az előterjesztést. A Sződi Önkormányzat a szabályozási terv elfogadásával Göd 
érdekeit sérti. Kérte a határozati javaslat elfogadását.  
 
Markó József: az előzetes tárgyalásokon Sződ nem bizonyult partnernek. Olyan megoldást kell találni, 
hogy Nevelek-dűlőt ne érje hátrány, és a megegyezés se húzódjon el hosszú évekre. A szakértők 
elsőfokú véleményének elfogadását javasolta, de Sződ erre nem hajlandó.  
 
Rábai Zita: amennyiben az Alkotmányírósághoz kell fordulni, mennyi idő múlva születhet döntés?  
 
Dr. Szinay József: az Alkotmánybíróság ezekben a kérdésekben viszonylag gyorsan dönt. Nem húzódik 
el a polgári peres eljárásokhoz képest, és a döntést el kell fogadni. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: már régóta húzódik az ügy. Milyen plusz terheket jelenthet ez Gödnek, és 
lehetséges-e, hogy más feltételekkel fogják átvenni a területeket? 
 
Markó József: Nevelek-dűlő az idők folyamán fejlődött, rendeződtek az ingatlanok, de az átadandó 
területekben ez a rész nem érintett. A terület nagyságáról már nem kell tárgyalni, arról a bíróság a 
lakosság száma alapján dönt. A Nevelek-dűlői lakosok már most is a gödi hivatalhoz fordulnak. A 
csatlakozási szándékról már kétszer is döntöttek, ezért a gödi önkormányzatnak segítséget kell nyújtani. 
Sződöt rá kellene venni a csatornázásra, mert Göd nem járhat el Nevelek-dűlő csatornázásában és a 
munkákat el kellene kezdeni.  
 
Kruzslicz István: a Nevelek-dűlői gyerekek a gödi óvodákba és iskolákba járnak. Mekkora támogatást 
nyújt a sződi önkormányzat? 
 
Markó József: a gödi önkormányzat kiegészítő támogatást nyújt a gödi gyerekek után. A sződi 
önkormányzat évi 20 mFt-ot takarít meg azzal, hogy Gödre járnak a gyerekek, és azt is figyelembe kell 
venni, hogy Nevelek-dűlő Sződnek fizeti az iparűzési adót. Abban bíztak, hogy ezt egy közoktatási 
megállapodással rendezni lehetne, de a sződi polgármester erre nem hajlandó.  
 
Kruzslicz István: kérte, hogy a fellebbezésben ezt is jelezzék az Alkotmánybíróság felé.  
 
Mikesy György: ez egy technikai kérdés. A gödi önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket és a 
sződi rendezési terv nem lép életbe.  
 
Lenkei György: több éves tartozás rendezését kérte. Egy korábbi útépítés miatt  500.000 Ft-tal tartoznak, 
és ez az összeg azóta már magasabb.  
 
Dr. Bognár László: az új népszavazással megváltozott a lakossággal járó földterület mérete, miért kell a 
régi népszavazással vinni tovább az ügyet?  
 
Dr. Szinay József: az első megindított eljárás alapján fog eljárni a bíróság.  
 
Sellyei Noémi kiment.  
 
A képviselő-testület  12 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyen meg minden lehetséges jogi lépést a sződi 
településrendezési tervek elfogadása ellen, és amennyiben ezek a lépések nem vezetnének 

eredményre, forduljon az Önkormányzat az Alkotmánybírósághoz a Szabályozási Terv és Helyi 
Építési Szabályzat megsemmisítése érdekében. 

 
Határidő: folyamatos 
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Felelős:   Markó József polgármester,  
   Dr. Szinay József jegyző 
 
 

6./ Alapítványi támogatások 
Dr. Bognár László alpolgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Lenkei György: kiment.  
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

30.000.-Ft támogatást nyújt a Szív Hangja Közhasznú Alapítvány részére.  
 

Az alapítvány számlaszáma:  OTP Bank Nyrt.  11721026-20300285 
 

Fedezet: polgármesteri keret 
 
 
 
 

Határidő: azonnal    
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a 2008. évben nyújtott  45.000.-Ft-os  áramdíj támogatás 10 %-át, 
azaz 4.500-Ft-ot  adományként átutalja a HÉRA Alapítvány részére. 

 
Számlaszám: 12001008-00331649-00100003 

 
Fedezet: lakbértámogatás terhére 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
7./ Városi ünnepségek 
 
Sellyei Noémi, Lenkei György visszajött.  
 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. Kiegészítésként elmondta, hogy április 3-án rendezik meg a 
Költészet Napját, illetve május utolsó hétvégéjére tervezik a városi gyereknapot.  
 
A képviselő-testület  14 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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9/2009.( I. 28.) ök határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbiakban határozza meg a 2009. városi ünnepségeket, rendezvényeket: 

 
Városi ünnepségek, rendezvények 

2009 
dátum téma helyszín résztvevők 

január 19. 
 
 
 

Magyar Kultúra Napja 
 
 
 

Dunapart 
Nyaralóházak 
Színházterme 
 

1.sz. Óvoda, 
Gaude Kórus, 
Gitársaság, 
Röcögő 
Néptánccsoport 

február 25. 
 
 
  

Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja 
 
 

Alsógödi Kiserdő-
Kopjafa 
 
 

Lengyel György, 
Felsőgödi 
Munkásdalkör, 
Napos Oldal 
Nyugdíjas Klub 

március 15. 
 

 
 
városi ünnepség 
 

Kossuth tér,  
Petőfi tér,  
Nemeskéri-Kiss 
Kúria  

április  3.  Költészet napja 
 
 

József Attila 
Művelődési Ház, 
Civil Tanács 

május …. 
 

Madarak-Fák Napja 
 

Alsógödi Kiserdő 
 

József Attila 
Művelődési Ház 
  

 
május 20. 

 
Kihívás Napja 
 

Intézmények 
   

 
május 29. 

 
Pedagógusnap 
 

 
Nemeskéri-Kiss 
Kúria 

Gaude Kórus 
 

május  … Gyermeknap   

 
augusztus 20-23. városi ünnepség     

 
október 23. 

 
városi ünnepség 
     

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
 
8./ Kistérségi társulás beszámolója 
 
Markó József: ismertette a beszámolót, melyet a kistérség készített. A kistérség munkáját a továbbiakban 
a polgármesteri hivatalok munkatársai végeznék, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal menedzselésével.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az előterjesztésben szerepel, hogy éves szinten milyen mértékű támogatást 
nyújtanak. Kérte, hogy a jutalmazásról adjanak tájékoztatást. Amennyiben a Göd részéről befizetett 20 
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mFt-ból fizettek ki 5 mFt-ot jutalomként, nem fogadható el. Volt-e tervezve a jutalom kifizetése és az 
anyagot hitelesítették-e?  
 
Markó József: a beszámoló a 2007. évre vonatkozik. Amit a képviselő úr jelez, az a 2008. évet érinti.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a jegyzőkönyvek alapján úgy szavaztak, hogy nem voltak jelen az ülésen. 
Kaptak-e 2007-ben jutalmat? 2007-ben is úgy szavaztak, hogy  nem voltak jelen? 
 
Markó József: a Kistérség vezetője írásban fog tájékoztatást adni. A kistérség Szervezeti és Működési 
Szabályzata lehetővé tette a szavazás írásos módját. A jegyzőkönyv hitelesítésére vonatkozó szabályt 
szintén módosították. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: mely időszakról szól a beszámoló, mert 2007-es és 2008-as adatokat is 
talál benne? 
 
Markó József: a 2007. évről szóló beszámolót a kistérség készítette, és a beszámoló utal a 2008. évre is.  
 
Mikesy György: a 2007. évi beszámoló melléklete a 2008. évi költségvetési előirányzat.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a beszámolóban keverednek az évek. Tudomása szerint a Szervezeti és 
Működési Szabályzat nem ütközhet magasabb rendű jogszabályba. Nem tartotta elfogadhatónak, hogy 
úgy szavazzanak, hogy nem vesznek részt az ülésen. A kistérség működésére milyen jogszabály 
vonatkozik?  
 
Rábai Zita: már évekkel ezelőtt is kérte, hogy a kistérség üléseire szóló meghívót jutassák el a 
képviselőknek. A honlapjukon nem talál aktuális információt. Kérte, hogy a meghívókat jutassák el a 
képviselőknek, valamint a jegyzőkönyveket is tegyék hozzáférhetővé. 
 
Dr. Szinay József: a kistérségek önálló jogszabály alapján működnek. A Közigazgatási Hivatal közel 
másfél éves eljárási folyamat után hozott határozatot.  
 
Rábai Zita: van-e lehetőség arra, hogy a honlapon elérhető legyen a meghívó és a jegyzőkönyv?  
 
Markó József: jelzi a kérést az elnök felé, melynek személy szerint nem látja akadályát.   
 
A képviselő-testület  11 igen 3 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

elfogadja Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
9./ Városi Bölcsőde státuszigénye 
 
Markó József: a státuszigényről csak elvi támogatást tudnak hozni, mert az előterjesztés a költségvetési 
tárgyalás része.  
 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
Mikesy György: a szolgáltatás után nem igényelhetnek normatívát és a teljes összeg a város 
költségvetését fogja terhelni, bevételt nem jelent.  
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A képviselő-testület  14 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

11/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja 
 

1. Az óvodai férőhelyek átmeneti növelésére a Képviselő-testület által 2008. júliusában megállapított 
5 millió Ft terhére jóváhagyásra javasolja a Szivárvány bölcsőde Oázis parki főépületének 
emeletén végzett átalakítási munkálatokat hozzávetőleg brt 2,5 M Ft. értékben, 

2. Ugyanezen forrás terhére jóváhagyásra javasolja 2008. október 1-tól 2008. december 31. napjáig 
egy új óvodapedagógus álláshely finanszírozását hozzávetőleg 800 eFt összegben, 

3. A maradék keret terhére jóváhagyásra javasolja a berendezési tárgyak, eszközök, 
fejlesztőeszközök beszerzését 1,4 M Ft keretösszegben. 

4. Javasolja a 2. pontban említett óvodapedagógus álláshely további finanszírozását a 2009-es 
költségvetés terhére 3200 e Ft keretösszegben. 

5. Javasolja egy további óvónő/gondozónő álláshely létesítését 2009. februárjától 2009. augusztus 
31-ig és annak betöltését a 2009-es költségvetés terhére legfeljebb 2000 e Ft keretösszegben. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
 
10./ József Attila Művelődési Ház státuszigénye 
 
Markó József: a Képviselő-testület szintén csak elvi hozzájárulást adhat.  
 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület  12 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

12/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

 elvi hozzájárulását adja a József Attila Művelődési Ház részére   
 0,5  (4 órás) takarító státuszbővítéséhez. 

 
A státusz bérigénye  40.000.-Ft + járulék 13.775.-Ft/hó, összesen: 53.775.-Ft/hó. 

 
A külső (udvari) feladatok ellátását a Településellátó Szervezeten keresztül 

közhasznú munkavégzés keretén belül biztosítja. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
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11./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
 
Popele Julianna: ismertette az előterjesztést. Kérte, hogy az előterjesztésben szereplő kivett út 
megnevezést „beépítetlen terület”-re módosítsák.  
 
 
A képviselő-testület  12 igen 2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

13/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

módosítja a  234/2007. sz. (IX. 26.) sz. ök. határozatot és az önkormányzat tulajdonában lévő 
 4732/9 hrsz-ú  2066 m2 térmértékű ingatlant  „kivett, közút” művelési ágból,  

kivett beépítetlen területté minősíti át. 
 

A  234/2007. sz. ök. határozat egyéb pontjai változatlanul érvényesek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  12 igen 2 tartózkodás   szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Göd Város Önkormányzatának   2/2009.( I. 29. ) 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 

4732/9 Szeder u. 
beépítetlen 

terület 2066 1/1 forgalomképes  
 
 

2. § 
 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
  Polgármester     Jegyző 
 
 
 
 
12./ Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
 
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést.  
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A képviselő-testület  14 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Göd Város Önkormányzatának  3/2009. ( I. 29. ) sz. ök. rendelete  
 

 a luxusadóról szóló  75 /2008. (XII.12.) sz. ök. rendelet / a továbbiakban: Lr./  
hatályon kívül helyezéséről 

 
 

1.§. 
 

A képviselő-testület a Lr-t hatályon kívül helyezi. 
 

                                            
2.§ 

 
E rendelet 2009. január 1-vel visszamenőleg lép hatályba. 
 
 

Polgármester         Jegyző    
 
 
 
 

13./ Hozzájárulás névhasználathoz 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Szinay József: a cégtörvény kötelezővé teszi a névhasználathoz a hozzájárulás megkérését 
önkormányzattól. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata is rendelkezik a jelképek 
használatáról. A névhasználat engedélyezéséről és a jelképek használatáról a későbbiekben rendeletet 
kell hozni.  
 
Detre László: az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta a névhasználatot, de felhívta a 
figyelmet arra, hogy nem megfelelő a címer, azt cserélni kell.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a jelképek használata a társadalmi szervezetek számára nem egyértelmű. 
Véleménye szerint a társadalmi szervezet saját jelképét használja. Javasolta, hogy a Göd megnevezést 
használhassák, de a címer, jelkép használatát nem támogatja a civil szervezet számára.  
 
Markó József: megkérdezte a jegyzőt, hogy a korábban kiadott hozzájárulások esetében visszamenőleg 
milyen joguk lesz a név- és jelkép használatra.  
 
Dr. Szinay József: ez a jövőben megalkotandó helyi rendeletben szabályozható.  
 
Mikesy György: javasolta, hogy a címer használatát kizárólagosan csak az önkormányzat használhassa. 
Előfordult, hogy egy nemzetközi sporteseményhez a testület egyedi hozzájárulást adott.  
 
Dr. Bognár László: az egyesület megkapta-e közhasznú besorolást? 
 
Markó József: amíg nem döntenek a névhasználat engedélyezéséről, addig nem tudják bejegyezni a 
céget.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Pest megyei Bíróság is külön kezeli a név és a címer használatát.  
Aggályosnak tartotta a címer használat engedélyezését.   Egy most megalakult társadalmi egyesület 
kiemelkedhet a címer használatával a már meglévő egyesületek, civil szervezetek közül.  
 
Rábai Zita: a közhasznú minősítést a bejegyzés kérésekor kell jelezni. Aggályosnak tartotta a címer 
használatát, mert ezzel hivatalos megjelenést sugalmazhat.  
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Markó József: szavazásra bocsátotta a névhasználat engedélyezését.  
 
A képviselő-testület 14 igen – egyhangú - szavazati aránnyal a névhasználat engedélyezéséről döntött.                
 
Markó József: tudomása szerint az iskolákban léteznek Diák Sportegyesületek, így előfordulhat, hogy 
azonos néven fognak szerepelni.  
 
 
Szavazásra bocsátotta a címerhasználat engedélyezését.  
 
A Képviselő-testület 10 nem 4 tartózkodás szavazati aránnyal elutasította a címerhasználat 
engedélyezését.  
 
 
A képviselő-testület alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

hozzájárul ahhoz, hogy a Gödi Diáksport Egyesület az elnevezésében Göd megnevezést használja. 
 

A Képviselő-testület Göd város címerének használatát nem engedélyezi az egyesület címerében.  
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
14./ Lajos utcai ingatlannal kapcsolatos kérdések 
Az előterjesztő nincs jelen, ezért a Képviselő-testület nem tárgyalta a napirendi pontot.  
 
 
 
15.1. / SZMSZ módosítása – személyi változások 
 
Markó József: több bizottságban is személyi változások történtek. Javasolta, hogy Csányi József kerüljön 
ki a Környezetvédelmi Bizottságból, helyére Dr. Mödlingerné Kovács Évát ajánlotta. A Közművelődési és 
Oktatási Bizottság üres helyéről később döntenek.  
 
Szabó Csaba: egyetértett az előterjesztéssel. Dr. Mödlingerné Kovács Éva korábban is aktívan részt vett 
a bizottság munkájában.  
 
Markó József: szavazásra bocsátotta, hogy a Környezetvédelmi Bizottságból Csányi József kerüljön ki.  
 
A képviselő-testület  12 igen  1  tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
(Dr. Mödlingerné Kovács Éva nem szavazott) 
 
 

15/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

elfogadta, hogy a Környezetvédelmi Bizottság tagjai közül Csányi József kikerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
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Markó József: szavazásra bocsátotta, hogy a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagja Dr. Mödlingerné 
Kovács Éva legyen.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
(Dr. Mödlingerné Kovács Éva nem szavazott)  
 
 

16/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának Dr. Mödlingerné Kovács Évát választotta. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Göd Város Önkormányzat  4/2009.(I. 29.) sz. ök. rendelete a 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2004. (III. 17.) sz. ök. rendelet módosításáról 
 
 
 

1.§ 
 

A rendelet 5. sz. melléklete „Az állandó bizottságok tagjainak névsora, lakcíme és a bizottságok feladat és 
hatásköre” az alábbiak szerint változik: 
 

 
Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra Bizottság tagjai  

 
 
Környezetvédelmi Bizottság 
 
 

 
5 főből áll 
3 fő képviselő 
2 fő nem képviselő tag 

 
Szabó Csaba elnök   
Detre László 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva 
Balogh György 
Kenessey Zoltán   
 

 
 

2.§ 
 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
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15.2. / SZMSZ módosítása – ügyrendi hozzászólás 
 
Detre László: ismertette az előterjesztést.  
 
Kovacsik Tamás megérkezett.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Közigazgatási Hivatal egyetértett a Városvédők beadványával, hogy ügyrendi 
szavazással nem lehet lezárni a napirendi pontot. Számos esetben ügyrendi javaslatként saját 
vélemények kerültek megfogalmazásra, melyek nem ügyrendi jellegűek voltak. A 6. pont jogilag aggályos, 
mert ügyrendi kérdésben még nem merült fel, hogy egy napirendi pont kétszer is érintve legyen. Az 
ügyrendi hozzászólás idejét is szabályozni kellene. Javasolta a 6. pont kivételét, valamint azt, hogy az 
ügyrendi javaslat úgy kezdődjön, hogy „határozati javaslat: …”, egy mondatban megfogalmazva. 
 
Markó József: a 6. pont félreérhető, ezért javasolta a levételét.  
 
Detre László: több Szervezeti és Működési Szabályzatot is megvizsgáltak, de nem találtak erre vonatkozó 
konkrét példát.  
 
Markó József: javasolta, hogy egy konkrétan megfogalmazott ügyrendi javaslat szerepeljen.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Képviselő-testület a saját munkáját kívánja segíteni a Szervezeti és Működési 
Szabályzattal. Kérte, hogy a bizottság elnöke fogalmazza meg, hogy az ügyrendi javaslat összefogott, 
rövid javaslat legyen.  
 
Detre László: egyetértett a 6. pont levételével.  
 
Markó József: javasolta, adják vissza a bizottságnak az előterjesztést, vagy most megfogalmazzák, hogy 
az ügyrendi hozzászólásnak egy határozottan megfogalmazott, konkrét javaslatnak kell lennie.  
 
Mikesy György: az ügyrendi hozzászólás is félreértelmezhető. Az ügyrendi hozzászólás keretében 
véleményt fogalmazhatnak meg, javasolta, hogy ezt is vegyék ki. Az ügyrendi felszólalás, ügyrendi 
javaslat, ügyrendi kérdés lehet. Kérte, hogy ügyrendi felszólalásra javítsák a 4. pontot.  
 
Markó József: javasolta, hogy az előterjesztés kerüljön vissza az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottsághoz. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a parlament házszabály a működési kérdéseket határozottabban szabályozza, 
kérte vegyék azt mintának.  
 
Dr. Szinay József: megvizsgálták a házszabályt, de erre nem tér ki.  
 
Markó József: javasolta, hogy a személyes megszólítás kérdését is vizsgálják meg. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a személyi- és a közszféra mindig keveredik.  
 
 
 
Szünet.  
 
 
 
Sándor István elment.  
 
 
Markó József: tájékoztatta a Képviselő-testület, hogy az Alapszolgáltatási Központ 35 mFt-ot nyert 
pályázat útján. Gratulált a munkájukhoz, és további sok sikert kívánt. 
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Lenkei György: a HPV méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatban elmondta, hogy a 13 éves gödi 
általános iskolás leányok részére ingyenes védőoltást biztosítanak. A védettséghez 3 oltás szükséges. A 
nem gödi iskolába járó gyermekek is megkaphatják a védőoltást. Kérte, hogy a szülők a bizottságnál 
jelezzék az igényt. A többi gödi hölgynek kedvezményes védőoltás megvásárlására van lehetősége. Ők a 
gyógyszertárban kaphatják meg az oltást. Az oltóanyag 21.000.-Ft/alkalom, melyet háromszor kell beadni.  
 
 
Markó József: a Képviselő-testület nem szavazott a 15. napirendi pontról.  Javasolta, hogy az 
előterjesztés kerüljön vissza az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsághoz.  
 
 A képviselő-testület  14 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

17/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, vizsgálja felül  

a Szervezeti és Működési Szabályzatot az ügyrendi hozzászólás  
és a személyes megszólítás vonatkozásában. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Detre László ÜJKB elnök  
 
 
 
 
16./ Nyilatkozat pályázati támogatásáról és saját forrás meglétéről 
 
Lenkei György: ismertette az előterjesztést. Az eredeti anyagban szereplő 60.000.-Ft helyett 110.000.-Ft 
pályázati önrészre van szükség, mely az Alapszolgáltatási Központ költségvetésében szerepel. A 
nagyobb önrésszel nagyobb pályázati támogatást nyerhetnek.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: támogatják az előterjesztést.  
 
Mikó Istvánné: a szándéknyilatkozatot, illetve a pályázatot már elküldték, mert lejárt a benyújtási határidő. 
Megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársainak munkáját, mert a sikeres pályázat egy 
csapatmunka volt, és ők csak a szakmai részt tették hozzá.  
 
Rábai Zita: feltételezi, hogy a pályázatíró cég nem egyezik a városközpont pályázatot benyújtó céggel.  
 
Mikesy György: ha jól értelmezi az előterjesztést, a fenntartó pályázott, nem az intézmény.  
 
Markó József: igen.  
 
A képviselő-testület  14 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

18/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

az Alapszolgáltatási Központ által benyújtott GYV-SZF-08-A/B/C/D/E azonosító számú pályázathoz 
a B komponens /kapcsolattartási ügyelet létrehozására és működésének támogatására/  

támogatást biztosít, a saját forrást - 110. 000.-Ft-ot az intézmény költségvetésében biztosítja. 
 

 
Határidő: azonnal 
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Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
17./  A 8151 hrsz-ú ingatlanból terület átadása az önkormányzat részére 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Kruzslicz István: nem szerepel az előterjesztésben, hogy ki viseli a belterületbe vonás költségeit. Kérte, 
hogy ezt a határozatban rögzítsék.  
 
Kovacsik Tamás: minden esetben a kérelmező viseli a belterületbe vonás költségét.  
 
Kruzslicz István: az előző ülésen is döntöttek a belterületbe vonásról. A szóban forgó területen nincs 
villamos távvezeték.  
 
Rábai Zita: kérte, hogy nyújtsanak részletes információt a térítésmentes átadásról, mert a korábbi 
ciklusban is történt ehhez hasonló, ami később sokba került az önkormányzatnak.   
 
Szegedi Sándor: a Temető melletti területen lévő telekkialakításról van szó. Ez az átadás teszi lehetővé, 
hogy olyan telkek kerüljenek kialakításra, ahol az út miatti felhasználás a legkisebb területet veszi el. Az 
előző ciklusban közcélú felajánlás történt, ami bekerült a közös kalapba, ebben az esetben konkrét 
átadásról van szó.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kiment.  
 
A képviselő-testület  11 igen 2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

19/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

az önkormányzat tulajdonát képező Göd belterület 1829/3 hrsz. alatt álló ingatlan bővítése 
érdekében felhatalmazza Markó József Polgármestert arra, hogy  a Gruber Péter, Gusztos Gábor 
és Szigeti Sándor közös tulajdonát képező kialakítás alatt álló Göd belterület 8151 hrsz. alatti 
ingatlanra, valamint a Göd Város Önkormányzat tulajdonát képező, Göd belterület 1829/3 hrsz. 
alatti ingatlanra telekalakítási szerződést kössön oly módon, hogy a 8151 hrsz-ú ingatlanból 2459 
m2 térmértékű terület a 1829/3 hrsz-ú területhez ingyenesen, térítésmentesen ajándékozás 
jogcímen kerüljön átcsatolásra. 
Az Önkormányzat a terület ingyenes átadását ajándékozás jogcímen elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a földhivatali eljárásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: visszajött.  
 
 
 
 
18./ Pótelőirányzat módosítása 
 
Szegedi Sándor: ismertette az előterjesztést. Az önkormányzat az útépítési közbeszerzési határértékét 
túllépte volna, ezért a Településellátó Szervezet végeztette el a munkát.  
 
Rábai Zita: mi alapján lettek az utcák kiválasztva?  
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Markó József: az Otthon utca útépítését 3 évvel ezelőtt az akkori polgármester saját keretéből támogatta. 
Az út minősége nem volt megfelelő, ezért a lakók anyagi hozzájárulásával felújításra került.  
 
Szegedi Sándor: a másik két utca a körzet képviselője által megkifogásolt minőség miatt került felújításra.  
 
Kovacsik Tamás: a Szabadságharcosok útja és a Luther Márton utca felújítását a kerékpárút és a nyári 
forgalom indokolta.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: jelezte, hogy hasonló a helyzet a Babits Mihályban utca az Alagút - Tóth Árpád 
utca között, ahol a lakók már korábban befizették a hozzájárulást. A Babits utca korábban már kijelölésre 
került. A Streba utca Cserfa és a Nemeskéri út közötti szakasza szintén felújításra vár. A hiányzó, 
korábban mart aszfalttal ellátott útszakasz szintén felújításra szorul. Kérte, hogy a képviselők mérjék fel, 
hogy a körzetükben hol van hasonló munkára szükség.  
 
 
A képviselő-testület  14  igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

20/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

az alábbi előirányzat módosítást jóváhagyja: 
 
2008. évi 7. sz. képviselői keretből      312 eFt 
2008. évi polgármesteri keretből    300 eFt  
2008. évi tartalék keretből              1.646 eFt  
 
Összesen:              2.258 eFt-ot  

 
ad át a Településellátó Szervezetnek, mely összeggel a TESZ finanszírozását megemeli, amely az 
Otthon utca felújítására, Szabadságharcosok útja és a Luther Márton utca  karbantartására nyújt 
fedezetet. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
19./ KMOP-2008-2.3.1/C parkolók és csomópontok fejlesztése pályázat /részvétel + fedezet a  
      tervezésre/ 
 
Szegedi Sándor ismertette az előterjesztést. A Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottság támogatásával került benyújtásra a pályázat, mert a határidő ebben az esetben 
is lejárt. A pályázatban mindhárom vasútállomás érintett.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság szóban forgó ülésén részt 
vett, melyen az alpolgármester úr nem volt jelen.  A bizottság a pályázatot utólag már csak tudomásul 
vehette, érdemben nem tudott dönteni. Nem meglepő, ha így nyújtják be a pályázatokat, akkor 
banánhéjon csúsznak el a város nagyobb volumenű pályázatai.  
 
Kruzslicz István: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság támogatta a pályázaton való 
részvételt.  
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság is megszavazta a pályázat benyújtását. A Pénzügyi 
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ülésén is részt vett, ahol szintén támogatták a pályázatot.  
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: véleménye szerint nem szabad a várost az autók miatt lekövezni. 
Tudomása szerint a fák és bokrok útjában állnak a tervezett parkolóknak, de szerinte ez pont fordítva van. 
Kérte, hogy más megoldást találjanak a parkolók kialakítására.  
 
Szegedi Sándor: valóban elhangzott a gyephézagos kialakítás. A bizottsági ülésen megbeszélték, hogy a 
már meglévő fákat nem vágják ki, valamint 4 autóhelyenként 1 fát ültetnek. Tudomása szerint az elővárosi 
vonatközlekedés fejlesztése következtében megváltozik majd a parkolási szokás, ezért indokolt a 
megfelelő parkolók kialakítása.  
 
Rábai Zita: bizottsági támogatásokról beszélni egy már benyújtott pályázat esetében nem szerencsés, 
inkább tudomásulvételről van szó. A közép-gödi állomás tervezett költsége indokolatlanul magas. 
 
Lenkei György: a fákat természetesen meg kell hagyni, de nem a Kiserdő és a vasút közötti területről van 
szó, hanem a Pálya utca körüli területről.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: 2009. január 1-től kormányrendelet lépett életbe a fás szárú növényekről.  
Minden kivágott bokrot fel kell jegyezni és pótolni. A pályázat esetében ilyen zöldfelületről van szó, és ezt 
figyelembe kell venni.  
 
Szabó Csaba: fontos, hogy a város rendezettebbé váljon. Ahol parkolóra van szükség, ott ki kell alakítani, 
figyelembe véve a zöldfelületet.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: nehezményezte, hogy csak az után került az előterjesztés eléjük, hogy a 
pályázatot már benyújtották. Utólag nem tudnak szakmai segítségek nyújtani, vagy a pályázatról 
véleményt mondani. Az alsógödi állomásra különös hangsúlyt fektetett volna, figyelembe véve a Beck Ö. 
Fülöp tér felújítását. A parkolókat a reggel munkába indulók egész nap lefoglalják, ezért szükséges 
további parkolók kialakítása.  
 
Markó József: a pályázat benyújtásának határidejéről a hivatal munkatársai tudnak felvilágosítást 
nyújtani. Véleménye szerint a képviselők pályázatíró tevékenysége a magánszférában történik és 
bizonyos fokig ellenérdekeltek a várossal szemben.  
 
Popele Julianna: kiegészítő információként elmondta, hogy a pályázat beadásának napján került a 
Városfejlesztési Bizottság elé az anyag. Ezt megelőzte a MÁV és az állami tulajdonú ingatlanokat érintő 
egyezető tárgyalás. Nagyobb területre már nem kaptak hozzájárulást, ezért csak a meglévő területre 
tervezhettek. Véleménye szerint az év végi utolsó testületi ülésre előkészítetlenül került volna az anyag, 
ezt követően pedig leállt a hivatal.  
 
Kovacsik Tamás: a Beck Ö. Fülöp tér felújítása még nem fejeződött be.  
 
Markó József: bármilyen jogszerű javaslatot szívesen vesznek, mert valóban szükséges a parkolás 
időbeni korlátozása.  
 
Szegedi Sándor: a városban ilyen jellegű terület kialakítására még nem került sor. A parkolási rendeletet 
az új parkolók kialakításának figyelembe vételével kell szabályozni. Az állomásoknál a napi parkoló autók 
száma átlag 30 darab. Az elővárosi közlekedés fejlesztésével ez várhatóan 50 %-kal megemelkedik. A 
jelenlegi parkolás teljesen szabályozatlan, ezen kívánnak javítani.  
 
Rábai Zita: a beruházási osztályvezető tájékoztatása alapján nagyon hosszú egyeztető tárgyalások 
előzték meg a pályázat benyújtását. A pályázatot 2007. év végén írták ki, elegendő idő lett volna a 
tájékoztatásra. A pályázatok gyors készítése nem teszi lehetővé a megfelelő kidolgozást. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a Polgármesteri Hivatalban nem megfelelő a jelenlegi felállás. A pályázatírásnál nem 
lehet szó ellenérdekeltségről, mert az önkormányzat munkájában képviselőként vesznek részt, és a más 
településeknek készített nyertes pályázatuk, civil tapasztalatuk előnyt jelenthet.  
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Dr. Horváth Viktor Gergő: ebben az esetben személyes szférájukról van szó, nem a képviselői 
munkájukról. Érthetetlennek tartotta, hogy most az ellenérdekeltségükről beszélnek, miközben az 
önkormányzat kért tőlük árajánlatot a városközpont pályázatra. Kikérték a jegyző véleményét az 
összeférhetetlenségről. Azért nem vettek részt azokon az üléseken, ahol a városközpont pályázatról volt 
szó, mert más városnak írtak ebben a témakörben pályázatot és szerették volna elkerülni, hogy vád érje 
őket a pályázat kimenetelével kapcsolatban. Szó sincs arról, képviselői munkájuk során pénz kértek volna 
a tanácsukért, szakmai segítségükért.  
 
Markó József: a képviselő úr egy adott helyen, nyilvánosan azt írta, hogy a város vezetése csalárd módon 
összejátszva a pályázatíró céggel szándékosan hamis városközpont pályázatot nyújtott be, hogy ne is 
nyerjenek. Ha a képviselő úrnak ez a véleménye, milyen együttműködésről lehet szó?  
 
Szegedi Sándor: kérte, hogy döntsenek a pályázatról.  
 
Markó József: a benyújtás nem jelent automatikus nyerést, de a tervezői munkával számolni kell.  
 
Mikesy György: ha együttműködésről van szó, a más állásponton lévő képviselőket is be kell vonni a 
vitába.  
 
Markó József: bármikor szívesen rendelkezésre állnak, ajtajuk mindig nyitva áll a képviselők előtt is. 
Előfordulhat, hogy a bizottsági ülésen egy-egy érdeksértő információ nem hangzik el, de megkeresés 
esetén erről tájékoztatást nyújtanak.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen 1 nem  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

21/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
1.  jóváhagyja az Önkormányzat részvételét az Európai Unió támogatásával és az  Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával kiírt, „KMOP-2008-2.3.1/c Parkolók és 
csomópontok fejlesztése” pályázaton, az alábbi helyszínen:  

 
Göd-alsó (Mikszáth Kálmán utca) 

 
2. A pályázat összege:  69.301. 078.- Ft, támogatás 62.370.970.-Ft. 

 
3. A pályázathoz szükséges 10 % önrészt, 6.930.108.-Ft-ot az Önkormányzat a 2009. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
A képviselő-testület  13 igen 1 nem  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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22/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. jóváhagyja az Önkormányzat részvételét az Európai Unió támogatásával és az  Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával kiírt, „KMOP-2008-2.3.1/c Parkolók és 
csomópontok fejlesztése” pályázaton, az alábbi helyszínen:  

 
Göd (Rákóczi út, Pálya utca, Fácán utca) 

 
2. A pályázat összege:  113.930.785.- Ft, támogatás 102.537.706.-Ft. 

 
3. A pályázathoz szükséges 10 % önrészt, 11.393.079.-Ft-ot az Önkormányzat a 2009. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
A képviselő-testület  13 igen 1 nem  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

23/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. jóváhagyja az Önkormányzat részvételét az Európai Unió támogatásával és az  Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával kiírt, „KMOP-2008-2.3.1/c Parkolók és 
csomópontok fejlesztése” pályázaton, az alábbi helyszínen:  

 
Göd-felső (Vasút utca, Honvéd sor) 

 
2. A pályázat összege:  95.247.493.- Ft, támogatás 85.722.743.-Ft. 

 
3. A pályázathoz szükséges 10 % önrészt, 9.524.749.-Ft-ot az Önkormányzat a 2009. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
A képviselő-testület  13 igen 1 nem  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

24/2009. ( I. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

jóváhagyja a „KMOP-2008-2.3.1/c Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázathoz 
szükséges engedélyezési tervek elkészíttetését az „L.Z. Mérnökiroda” Kft.-vel (1188 Budapest, 
Címer u. 34/a), 3.950.000 Ft + Áfa  összeggel.  
 
A fedezetet a 2009. évi költségvetésben biztosítja. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Markó József: javasolta, hogy az egyebek napirendi pontokat vegyék előre.  
 
Lenkei György: jelezte, hogy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének ajánlatát felvették a 
napirendi pontok közé. 
 
 
 
 
Egyebek:  
 
Markó József: javasolta, hogy a Magyar Ebtenyésztők Országos Szövetségének ajánlatát zárt ülésen 
tárgyalják.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: mint érintett követeli, hogy nyílt ülésen, a nyilvánosság előtt tárgyalják a 20. 
napirend pontot.  
 
Markó József: a napirendi pontban többen is érintettek. Kérte, hogy a zárt ülésről szavazzanak.  
 
A Képviselő-testület 10 igen 2 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal zárt ülés elrendeléséről döntött, 
melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Markó József polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 
bezárta. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
             Markó József       Dr. Szinay József 

 polgármester                     jegyző 
 
 
 
 
 

 Szaszovszky Olga 
         jegyzőkönyvvezető 


