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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 24-i ülésén a  

     Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:   a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Rábai Zita, Sellyei Noémi, Sándor István, Dr. Mödlingerné Kovács Éva nincs jelen.  
 
 
Markó József köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az ülést  megnyitotta.   
 
A képviselő-testület  13 igen egyhangú -  szavazati aránnyal  az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
1./ Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor osztályvezető 
 
2./ Képviselő-testület hatáskörének átruházása a Városfejlesztési Bizottságra  
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
3./ 018/54 hrsz. telekkialakítás, kialakításra kerülő terület értékesítése 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
4./ Kossuth tér megújítása 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
5./ Bérleti szerződések 
 - Norma Kft 
 - Széchenyi Csárda 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
6./ Szakáts-kert hasznosítására pályázat kiírása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7./ Közterület használat engedélyezésének kérése a 783 hrsz. területre (Búzaszem Iskola) 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
8./ Városi ünnepségek, rendezvények 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
9./ Magyar Nemzeti Front kérelme országzászló állítására 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
Egyebek 
I.  Környezet-és természetvédelmi szempontból kiemelt szerepű, érzékeny területek elhatárolása 
 Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
II.  A József Attila Művelődési Ház 2010. évi érdekeltségnövelő pályázata 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
III. Városi Könyvtár 2010. évi érdekeltségnövelő pályázata 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
IV. Sportbizottsággal kapcsolatos hozzászólás 
 Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás 
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Rábai Zita megérkezett.  
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 
1./ Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor osztályvezető 
 
Lenkei György: ismertette az előterjesztést, valamint tájékoztatta a Képviselő-testületet a változtatásokról. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a szociális mutatók, mérőszámok nem veszik figyelembe a fiatal házasokat, és a 
nagycsaládosokat. A másik érintett társadalmi réteg az idősek korosztálya, ahol az a helyzet áll fenn, hogy 
a családból kirepültek, és az idős egyedül marad a nagyméretű ingatlanban. A helyi rendelet ezt hogyan 
veszi figyelembe? 
 
 
Pinczehelyi Tamás kiment.  
 
 
Lenkei György: a nagycsaládosokat az egy főre jutó jövedelem mértékénél preferálják, az időseknél az 
átalányt vezetik be, ahol nincs szükség komoly adminisztrációra. A nagycsaládosokat további 
támogatásokkal is segítik. Kérte, jelezzék, ha az ismeretségi körükben ilyen családot ismernek, és akik 
szégyellik, hogy az önkormányzathoz forduljanak.  
 
Mikesy György: a fogyatékosok nappali intézményi ellátása nincs feltüntetve. Szociális foglalkoztatásról van 
szó, melyet a Lámpás Alapítvány biztosít a városban az erre rászorultaknak.  
 
Lenkei György: az Idősek Klubjában többféle fogyatékossággal élőt is el tudnak látni. Akadálymentesített, 
minden szempontból megfelelő napközi otthon áll rendelkezésre. Készül egy tervezet a fogyatékossággal 
élők munkával való ellátására is.  
 
Mikesy György: az Idősek Nappali Foglalkoztatójába nem mindenkit tudnak integrálni.  
 
 
Pinczehelyi Tamás visszajött.  
 
 
Lenkei György: az otthon lakó, egyedülálló, súlyos értelmi fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos ellátást 
nem lehet ebben a rendeletben szabályozni, de szívesen vesz bármilyen javaslatot, észrevételt.  
 
Dr. Kármán Gábor: a rendelet-tervezet 19 §-a kitér arra, hogy milyen ellátásokat nyújtanak. A támogató 
szolgáltatás is szerepel a rendelet-tervezetben, melyet a Lámpás Alapítvány lát el. Ez nem kötelező ellátási 
forma, de az önkormányzat felvállalta.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a nagycsaládosok támogatását indokolja, hogy többféle ellátási formára is 
jogosultak. Javasolta, hogy a lakásfenntartási támogatást ne a lakás bruttó m2 alapján, hanem a 
háztartásban együtt élők fajlagos m2 alapján határozzák meg. Módosító javaslata: 3. § Lakásfenntartási 
támogatás annak a személynek adható, akinek a háztartásában együtt élő személyekre vonatkozó 
alapterület nem haladja meg a 70m2-t.  
 
Markó József: a 3. §-t törvény szabja meg.  
 
Mikesy György: hiányolja, a fogyatékosok nappali ellátását. A szociális törvényben fel van sorolva, melyek 
azok az ellátások, amiket biztosítani kell.   
 
Dr. Szinay József: a jogszabály nem ad lehetőséget további módosításra.  
 
Markó József: valóban elfogadhatóbb lenne az egy főre eső négyzetméter meghatározása, de a törvény 
nem teszi lehetővé.  
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Lenkei György: a képviselőknek lehetőségük van előterjesztések benyújtására a bizottságok felé. Kérte a 
rendelet-tervezet elfogadását, valamint módosító indítványukat a Szociális Bizottság felé nyújtsák be.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az egy főre jutó négyzetméter meghatározásánál nem szigorítást javasolt. Ha 1fő 
él a lakásban akkor 70 m2, ha hárman élnek ott, akkor 210 m2-t javasolt elfogadásra, valamint akkor is 
adhassanak támogatást, ha többen élnek a 140 m2-en.  
 
Markó József: a 70 m2 megadása szigorítást jelent. Az egyedülálló, elsősorban idős özvegyek ebben az 
esetben kiesnek a támogatásból. Az elismert költségek elszámolását sem lehet tételesen lebontani, mert 
azok korosztályonként eltérőek.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: javaslata az volt, hogy fajlagossá tegyék a támogatást, ne négyzetmétertől 
függjön, hanem az egy főre eső négyzetmétert vegyék alapul.  
 
Lenkei György: egy rendkívül alapos előkészítő munka eredménye a rendelet-tervezet. A valóban 
rászorulóknak, - amennyiben kiesnek a lakásfenntartási támogatásból, - más formában nyújtanak 
támogatást, segélyt.  
 
Markó József: más településen a rendelet-tervezethez csak írásban lehet benyújtani módosító javaslatot.  
 
Dr. Kármán Gábor: a szociális törvény meghatározza a kereteket, ami alapján lehet az önkormányzatnak 
mozognia. A törvény az alsó- és felső határokat jól behatárolja, többek közt az egy főre eső jövedelmet is. 
Gödön, a térségben lévő többi településhez képest rendkívül kedvezően szabályozzák a támogatási 
formákat.  
 
Dr. Bognár László: javasolta, hogy fogadják el a rendelet-tervezetet, és majd a gyakorlat igazolja a 
módosítások szükségességét.  
 
Rábai Zita: a lakás nagyságát személyenként meghatározva javasolják elfogadni. Azoknak, akik a lakás 
nagysága miatt kiesnek, nagy jelentőségű a módosító javaslatuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy az írásban 
benyújtandó módosító javaslat egyben az SZMSZ módosítását jelenti. A bizottság munkájában való 
részvétel nem volt biztosítva. 
 
Markó József: kérte, hogy pontosan fogalmazzák meg a módosító javaslatukat. 
 
Pinczehelyi Tamás: kérte, hogy a Szociális Bizottsági ülésére hívják meg a képviselőket, és ott tegyenek 
javaslatot a rendelet-tervezetre.  
 
Rábai Zita: a bizottsági ülésen a nem bizottsági tag nem rendelkezik szavazati joggal. Munka mellett nem 
lehetséges minden bizottsági ülésen a részvétel, ezért kell a testületi ülésen lehetőséget biztosítani a 
módosításokra.  
 
Kruzslicz István: minden bizottsági ülésre megkapják a meghívót. Amennyiben van olyan napirendi pont, 
mely a képviselőt érdekli, akkor a bizottsági ülésre el kell menni.  
 
 
Szünet.   
 
 
Dr. Bognár László nincs jelen.  
 
 
Markó József: az eredeti előterjesztést bocsátotta szavazásra. 
 
A Képviselő-testület  10 igen 3 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Göd Város Önkormányzatának  5/2010 ( III. 25. ) sz. az önkormányzat által nyújtható szociális 
ellátásokról szóló 8/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 2.§ (3) bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„(3) Göd Város Polgármestere mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján különös méltánylást érdemlő 
esetben, a polgármesteri keret terhére, egyszeri eseti támogatást nyújthat legfeljebb 50.000 Ft 
összegben az arra rászoruló kérelmező részére.” 
 

2.§ 
A rendelet 7.§ hatályon kívül helyezve: 
 
 

3.§ 
(1) A rendelet 9.§ (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Lakásfenntartási támogatás annak a személynek nyújtható, akinek a háztartásában együtt élő 
személyek 140 m2; 4 szoba lakásnagyságot és összkomfort fokozat minőséget meg nem haladó 
lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek.” 
 
(2) A rendelet 9.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség 500 Ft.” 
 

4.§ 
A rendelet 16.§ (4) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 

(4) Az adósság típusai: 
a) vezetékes gázdíjtartozás 
b) áramdíjtartozás 
c) víz- és csatornahasználati díjtartozás 
d) központi fűtés díjtartozás 
e) közösköltség-hátralék 
f) lakbérhátralék 
g) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék. 
Az adósságkezelési szolgáltatás szempontjából adósságnak minősül az összes adósság mértékének az a)-
f) pontban felsorolt adósságtípusok esetén a 400.000 Ft-ot meg nem haladó, valamint a g) pontban említett 
adósságtípus esetén a 750.000 Ft-ot meg nem haladó mértéke. 

 
5.§ 

(1) A rendelet 20.§ számozása 23.§-ra változik. 
(2) A rendelet 19.§ elé az alábbi cím kerül: „VI. Szociális Alapellátások” 

 
6.§ 

A rendelet az alábbi 19.§ - 22.§-al egészül ki: 
 

19.§ 
(1) Göd Város Önkormányzata – az Alapszolgáltatási Központon keresztül – az alábbi szociális 
alapellátásokat nyújtja: 
a) szociális étkeztetés 
b) házi segítéség nyújtás 
c) jelzőrendszeres házi segítéség nyújtás 
d) családsegítés 
e) idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) 
 
(2) Göd Város Önkormányzata – a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítványon keresztül – az alábbi szociális 
alapellátást nyújtja: támogató szolgáltatás. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézmények a szolgáltatásokat az Szt-ben, valamint külön 
jogszabályokban foglalt rendelkezések alapján nyújtják.  
 

20.§ 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális  ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az 
intézmények vezetőinél kell benyújtani. A kérelmet az ellátásra jogosult illetve törvényes képviselője 
nyújthatja be. Az ellátások igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.  
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(2) Az intézmény vezetőjének döntése ellen benyújtott fellebbezéseket a Szociális Bizottság bírálja el 
másodfokon.  
 
(3) A szociális ellátás, elhelyezés körében azonnali ellátás, soron kívüli elhelyezés abban az esetben 
biztosítható, ha az ellátás hiánya a kérelmező életét, testi épségét veszélyezteti.  
 
(4) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve 
törvényes képviselőjével – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - megállapodást köt, amely 
tartalmazza: 

a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan), 
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
d) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat,  
e) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját. 

 
(5) Az intézményi jogviszonyban állók érdekképviseletére, a panaszok kivizsgálására az intézmények 
vezetői és az Érdekképviseleti Fórumok is jogosultak. 
 
 

21.§ 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetésének esetei az Szt. 100 §-án, túl:  
 
a) a gödi állandó lakcím, illetve tartózkodási hely megszűnése, 
b) a házirendben meghatározott szabályok súlyos megsértése, 
c) ha az ellátásért fizetendő térítési díjat az igénybevevő vagy a törvényes képviselő a tárgyhavi 
befizetés időpontjától számított 90 nap után felszólítás ellenére sem fizeti be, 
d) az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe, 
 

22.§ 
(1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételért az 1. számú mellékletben meghatározott 
intézményi térítési díjat kell fizetni. 
(2) A személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díjat módosító rendelet hatályba lépésétől 
számított 30 napon belül felül kell vizsgálni, és a módosító rendeletben meghatározott időponttól kell 
alkalmazni.  
(3) A 90 éven felüli ellátottak részére az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai térítés mentesek. 
(4) A Szociális Bizottság – az intézményvezető javaslatára – a személyi térítési díjat egyedi elbírálás 
alapján, különös méltánylást érdemlő esetben csökkentheti, vagy elengedheti.  
(5) A térítési díj fizetésére kötelezettek az Szt. 114. §-ában meghatározott személyek. 

 
7.§ 

 
A rendelet 1. sz. mellékletének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

Szakfeladat Térítési díj 

Idősek klubja napidíj 400 Ft/nap 

Idősek klubja szoc. étkeztetés 690 Ft/nap 

Idősek klubja egyéni szállítás 300 Ft/alkalom 

Házi gondozás 600 Ft/óra 

Jelzőkészülék havi átalány 500 Ft/hó 

Szociális étkeztetés 400 Ft/adag 

Szociális étkeztetés szállítással 500 Ft/adag 
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8.§ 

 
(1) Ezen rendelet – a 7.§ kivételével - kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző   
     gondoskodik. 
(2) Ezen rendelet 7.§ 2010. április 1-től lép hatályba.  
 
 
 Polgármester Jegyző 

 
 
 
Dr. Bognár László visszajött.  
 
 
2./ Képviselő-testület hatáskörének átruházása a Városfejlesztési Bizottságra  
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést, majd felolvasta a határozati javaslatot.  
 
Markó József: az előterjesztésben csak és kizárólag az ülőmedence beruházással kapcsolatos hatáskör 
átruházásról van szó, melynek elsősorban az az oka, hogy a bizottsági ülés folyamatosan biztosított.  
 
Kovacsik Tamás: a legutóbbi Városfejlesztési Bizottság ülésén kérték a hatáskör átruházását. 
 
Pinczehelyi Tamás: aggályosnak tartotta, hogy pár esetben nélkülözhetetlen lesz a Képviselő-testület 
döntése, többek közt a közbeszerzéssel kapcsolatban is.  
 
Markó József: a költségvetésben ez az összeg a Településellátó Szervezetnél szerepel, a lebonyolításra 
jogosult. A hatáskör átruházásával elsősorban az ellenőrző funkciót kívánják erősíteni.  
 
Rábai Zita: az erős felügyelet inkább azt jelenti, hogy kiveszik a Képviselő-testület kezéből a döntést. A 
Képviselő-testületnek nem lesz rálátása arra, hogy a 80 millió forintot hogyan használják fel. Javasolta, 
hogy a közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület felügyelje.  
 
Markó József: jogilag a hatáskör átruházásra van lehetőség. A közbeszerzési kiírás a megjelenése előtt a 
Képviselő-testület elé kerülhet, de a döntést a bizottság hozza meg.  
 
Detre László: a hatáskör átruházással a beruházást teszik gördülékennyé, folyamatossá. A közbeszerzés 
másik bizottság feladatkörébe tartozik.  
 
Rábai Zita: más beruházásnál nem jelentett gondot a rendkívüli testületi ülés összehívása. A közbeszerzés 
a hatáskör átruházással nem a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsághoz fog tartozni. A 
Településellátó Szervezetnek nincs jogosultsága közbeszerzésben dönteni, erre a képviselők jogosultak.  
 
Pinczehelyi Tamás: amennyiben a Településellátó Szervezetet bízzák meg, akkor a Városfejlesztési 
Bizottság csak felügyelheti a beruházást. Véleménye szerint a döntés a képviselőket illeti meg. A 
közbeszerzés szigorú eljárási folyamat. A hatáskör átruházás, vagy a beruházás felügyelete nem azonos.  
 
Markó József: a Településellátó Szervezet költségvetésében került elkülönítésre a beruházás összege, az 
intézmény jogosult eljárni. A Képviselő-testület nem szakmai fórum, ezért a szakbizottságnak szükséges a 
beruházását felügyelni.  
 
Dr. Bognár László: a hatáskör átruházás teljesen természetes, továbbá figyelembe kell venni a nyári 
szünetet, valamint az idén esedékes két választást is.  
 
Detre László: a Településellátó Szervezet jogosultságával a Képviselő-testület döntési jogköre nem csorbul. 
A Településellátó Szervezet nagy értékű beszerzései eddig is a Képviselő-testület elé kerültek.  
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Pinczehelyi Tamás: az összeget a költségvetéskor megszavazták, ami célzottan áll rendelkezésre a 
Településellátó Szervezetnél. Határozati javaslata, kérjék fel a Városfejlesztési Bizottságot és a 
Településellátó Szervezet vezetését, hogy működjenek együtt a beruházás előkészítésében, és a 
beruházás folyamatosan a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapja. Ebben az esetben nem hatáskör 
átadásról van szó. 
 
Dr. Szinay József: a Képviselő-testület az általános ellenőrzési funkcióját javasolta átadni a bizottság 
részére. A Városfejlesztési Bizottság hoz határozatot arról, hogy a Településellátó Szervezet hogyan járjon 
el a beruházás során. Javasolta az előterjesztés elfogadását, mely a munkafolyamatot célszerűsíti.  
 
Pinczehelyi Tamás: nincs plusz jogosítványa a Képviselő-testületnek, vagy bármelyik bizottságnak.  
A Városfejlesztési Bizottság működjön együtt a Településellátó Szervezettel és a legnagyobb 
nyilvánosságot biztosítsák a Képviselő-testület és a lakosság felé.  
 
Markó József: a döntésnél figyelembe kell venni, hogy a Településellátó Szervezet igazgatója az 
önkormányzat alkalmazottja.  
 
Dr. Szinay József: amennyiben a bizottságot felkérik az együttműködésre, az nem kötelező erejű az 
igazgató részére, ellenben a hatáskör átruházás kötelezi az eljárás folyamán.  
 
Markó József: az ügyrendi javaslat nem teszi tételessé az átruházott hatáskört. 
 
Pinczehelyi Tamás ügyrendi javaslata: a Városfejlesztési Bizottság működjön együtt a Településellátó 
Szervezettel és a legnagyobb nyilvánosságot biztosítsák a Képviselő-testület és a lakosság felé.  
 
 
A Képviselő-testület  11 igen 3 tartózkodás szavazati aránnyal az ügyrendi javaslatot elfogadta. 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: javasolta, hogy nézzék át az ügyrendi javaslatra vonatkozó előírást. Az 
előterjesztés arról szól, hogy egy 80 millió forintos beruházást ki akarnak emelni a Képviselő-testület 
felügyelete alól. A bizottsági ülések esetében többször is előfordul, hogy a napirendek között nem 
szerepelnek olyan pontok, melyeket az egyebekben hoznak be. Felolvasta, hogy milyen döntési 
jogosultságokat akarnak átadni. A Képviselő-testületnek és a lakosságnak tudnia kell, hogy miről döntenek. 
A napirendi pont egy nagy ködösítés. Amennyiben hatáskört akarnak átruházni, kérte, hogy taxatíve 
sorolják fel, hogy a Képviselő-testület hatásköréből mit akarnak átadni a Városfejlesztési Bizottság 
hatáskörébe.  
 
Dr. Szinay József: tételesen fel van sorolva, hogy milyen feladatokat kívánnak átadni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: felolvasta, hogy milyen feladatot sorolnak át, de nincsenek megjelölve, hogy ezek 
közül melyek tartoztak a Képviselő-testület hatáskörébe.  
 
Markó József: Pinczehelyi Tamás ügyrendi javaslata ennek megfelel. Ebben az esetben nem hatáskört 
ruháznak át, hanem felkérik a szakbizottságot és a Településellátó Szervezetet az együttműködésre. A 
beruházás folyamatossága mellett a szabályszerűséget is biztosítani kell.  
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottságnak kötelessége a beruházások felügyelete, erre nem 
szükséges külön felkérés. Amennyiben a bizottság nem kap külön hatáskört, akkor csak a felügyelet 
biztosíthatja.  
 
Markó József: a Képviselő-testület és a Településellátó Szervezet együttműködéséről van szó. Amennyiben 
a Településellátó Szervezetnek határidős döntésre van szüksége, a testületi ülés összehívása hátráltathatja 
a beruházást. A Településellátó Szervezet önálló jogi személyiség, önállóan gazdálkodik. Ha az eljárás 
folyamán szükséges a Képviselő-testület jogosítványának érvényesítése, akkor a Képviselő-testületet össze 
fogja hívni, valamint a terveket, előterjesztéseket megküldik minden képviselőnek.  
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva megérkezett.  
 
Mikesy György: az előterjesztés ellentmondásos. Nem tudja elfogadni, hogy a Városfejlesztési Bizottság 
irányítsa a beruházást. A Településellátó Szervezet igazgatója bonyolítja le a beruházást, de a sarkalatos 
pontokban szükséges a Képviselő-testület döntése.  
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Markó József: Dr. Hetényi Tamás bonyolítja le a beruházást, ehhez szükséges a Képviselő-testület 
segítsége. A Városfejlesztési Bizottság véleményezési jogköre mellett minden fázisban biztosítanák a 
bizottság jogosultságát az eljárásban. 
 
Detre László: a fennálló polémia alapján oda jutottak, hogy a bizottságok munkájára nincs szükség, hanem 
minden kérdésben a Képviselő-testület döntsön.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: az engedélyezési eljárásban be kell nyújtani a tulajdonosi hozzájárulást, melyet a 
Képviselő-testület gyakorol.  
 
Dr. Szinay József: a tulajdonosi jogokat a költségvetési rendelet elfogadásával a polgármester 
gyakorolhatja. A Városfejlesztési Bizottság jelenleg is véleményezési joggal rendelkezik, az 
előterjesztésben ezt pontosítanák és bővítenék ki.  
 
Pinczehelyi Tamás: felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyrendi javaslatát elfogadták.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ügyrendi javaslata, hogy a jelenlegi napirendi pont alkotmányellenes mederbe 
terelődött. Az ügyrendi javaslatot elfogadták, ezt követően már csak módosító indítványt tehetnek. Olyan 
nincs, hogy az elfogadott ügyrendi javaslatot követően a napirendi pontról már nem kell tárgyalni.  
 
Markó József: az ügyrendi javaslatot módosító indítványként fenntartja-e Pinczehelyi Tamás? 
 
Pinczehelyi Tamás: igen. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ügyrendi javaslata, hogy Dr. Szinay József jegyző foglalja össze a módosító 
javaslatot.  
 
Pinczehelyi Tamás: módosító javaslata, - miután nincs jogosítvány átadásról szó, - kérjék fel a 
Városfejlesztési Bizottságot, hogy kísérje kiemelt figyelemmel a strandberuházást és a Településellátó 
Szervezettel működjön együtt.  
 
 
A képviselő-testület  15 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2010. ( III. 24. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, hogy Göd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglalt feladat-és hatáskörében eljárva, kísérje  kiemelt figyelemmel a 
strandberuházást és a Településellátó Szervezettel a beruházással kapcsolatban működjön együtt.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Markó József szavazásra bocsátotta az eredeti előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 10 igen 3  nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az előterjesztést.  
 
Dr. Szinay József: jelezte, hogy ezzel a szavazással az eredeti előterjesztés is elfogadásra került, és mint 
előterjesztő, visszavonja az előterjesztését.  
 
 
 
Szünet.  
 
 
Lenkei György, Kovacsik Tamás nincs jelen.  
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3./ 018/54 hrsz. telekkialakítás, kialakításra kerülő terület értékesítése 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Szinay József: a döntéshez névszerinti szavazás szükséges.  
 
 
A Képviselő-testület  13 igen – egyhangú - névszerinti  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

34/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd külterület 018/54 hrsz. alatt felvett, „Kivett 
szennyvíztisztító” megnevezésű, 1917 m2 területű ingatlanból két önálló ingatlan kialakítását 
határozza el az alábbiak szerint: 
 

Változás előtt  Változás után 
Helyrajzi 

szám 
Művelési ág Területe m2  Helyrajzi 

szám 
Művelési ág Területe m2

018/54 Kivett 
szennyvíztisztító 

1917  018/56 Kivett 
szennyvíztisztító 

1282 

    018/57 Kivett 
szennyvíztisztító 

635 

 
A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd külterület 018/57 hrsz-ú, „Kivett 
szennyvíztisztító” megnevezésű, 635 m2 területű ingatlant 2.000.-Ft/m2 áron értékesíti Dr. Kovács 
Magdolna (2131 Göd, Fenyves u. 40. sz. alatti lakos) és Kovács Gábor (2131 Göd, Streba u. 9.,) 
részére 1/2-1/2 arányban.  
 
Felhatalmazza Markó József Polgármestert a telekalakítás engedélyeztetése iránti eljárás 
lefolytatására, a szerződés aláírására, Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés megszerkesztésére, 
ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület  13 igen – egyhangú - névszerinti szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzatának  6/2010.( III. 25.) 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 alábbiakkal egészül ki, illetve az alábbiak szerint módosul: 
 
Sorszám Helyrajzi 

szám 
Ingatlan 
címe 

Rendeltetése Ingatlan 
területe 
(m2)  

Tulajdoni 
hányad 

Fogalomképesség 
szempontjából 
besorolása 
Fogalomképes=5 
Fogalomképtelen=1 
Korlátozottan 
forgalomképes=3 

 018/54 Göd, 
külterület 

Szennyvíztisztító 1917 m2 1/1 Forgalomképes=5 
törölve 
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018/54 
 018/56 Göd, 

külterület 
018/56 

Kivett 
szennyvíztisztító 

1282 m2 1/1 Forgalomképtelen=1

 018/57 Göd, 
külterület 
018/57 

Kivett 
szennyvíztisztító 

635 m2 1/1 Forgalomképes=5 

 
 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
   Polgármester     Jegyző 
 
 
Lenkei György visszajött.  
 
 
 
 
4./ Kossuth tér megújítása 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a Kossuth tér rendezését a Városfejlesztési Bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság 
és a Tervtanács is megtárgyalta. A tervező a bizottságok észrevételeit, az ingatlan tulajdonosok és az 
egyház kérését is meghallgatta, és a tervbe beépítette. A terv magas színvonalú, a közösségi terekről szóló 
előírásoknak és a jogszabályoknak is megfelel.  
 
Pinczehelyi Tamás: a fagylaltozó áthelyezése és a leendő tulajdonos kérelme is szerepel az anyagban. 
Amennyiben új fagylaltozóról van szó, azt meg kellene pályáztatni.  
 
Kovacsik Tamás: a cukrászdával kapcsolatban jelezte, hogy egy olyan szolgáltatásról van szó, ami 
nemcsak a helyiek, hanem a környékbeliek körében is közkedvelt. A 16 éve tartó nagyon jó színvonalú 
működést kívánták elismerni és továbbra is biztosítani a működést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a cukrászdának egyelőre csak a helye van megjelölve, nem a működtetője. 
 
 
Kovacsik Tamás visszajött.  
 
 
Pinczehelyi Tamás: kérte, hogy a fagylaltozó kérelméről nem döntsenek.  
 
Mikesy György: miután a parkoló nem gazdaságos, ezért át akarják alakítani a parkot. Milyen módon 
kívánják az átalakítást? 
 
Kovacsik Tamás: a tervező a tér mindkét oldalára parkolót alakítana ki, így a tér visszanyerné a zöld 
jellegét.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az előterjesztés alapján itt egy városközpont alakulhatna ki. Korábban nem 
kívántak pályázni, most viszont önerővel kívánják megvalósítani a városközpontot. A söröző hogy kerülhet 
az intézmények közelébe? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a söröző a Belga Sörházat jelenti.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: miért nem készült városrendezési hatástanulmány? A Tervtanács adatlapja 
kitöltetlenül szerepel az anyagban, mi ennek az oka? A közterület-rendezés megfelel-e a HÉSZ-nek? 
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Bertáné Tarjányi Judit: városrendezési hatástanulmány nem szükséges, a közterület-rendezési tervről most 
döntenek. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a HÉSZ több pontja alapján is szükséges a hatástanulmány. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a többi pontok sem elégítik ki a hatástanulmány szükségességét.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Kossuth tér előtt helyi védettségű fasor áll, mely természetvédelmi terület, 
ezáltal hozzátartozik az HÉSZ j.) pontjához. A területre szükséges a városrendezési hatástanulmány, 
miután nem egy eldugott, hanem egy kiemelt, városközpontként megjelölt területről van szó.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a helyi rendelet nem érinti a Pesti úti fákat.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a HÉSZ 1-2. függeléke sorolja fel a helyi védettségű fasorokat. A főépítész az 
előbb hivatkozott arra, hogy a terv érinti a Belga Sörházat és a József Attila Művelődési Házat is.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: nem helyi védett, és nem környezetileg érzékeny területről van szó. A Kossuth tér 
közterület, egy hagyományos, konvencionális park. Véleménye szerint nem szükséges a városrendezési 
hatástanulmány elkészítése.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ügyrendi javaslata, hogy a szünetben vizsgálják meg a HÉSZ 91 §. 5 pontját, 
valamint az F1, F2 függeléket a gödi védett fasorok felsorolásáról.  
 
Markó József: amennyiben szükséges, valóban el kell készíttetni a tanulmányt. Nem indokolt a szünet 
elrendelése. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a HÉSZ felsorolt pontjait szükséges megvizsgálni. Kérte, hogy a döntés előtt 
vizsgálják meg az érintett pontokat.  
 
Markó József szavazásra bocsátotta az ügyrendi javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen 8 nem 4 tartózkodás szavazati aránnyal az ügyrendi javaslatot nem fogadta el.  
 
 
Kruzslicz István: felhívta a figyelmet arra, hogy az anyagban szereplő fakivágás ne az Alagút utcaihoz 
hasonlóan történjen, a lecsonkolt fák ne maradjanak az útmentén.  
 
Markó József: a városrendezési hatástanulmány elkészítése megoldható házon belül, vagy szükséges 
külső megbízás? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a hatástanulmány elkészíttetésének nincs külön költsége. 
 
Szabó Csaba: a Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és nem védett fákról van szó.  
 
Pinczehelyi Tamás: amennyiben szükséges a hatástanulmány, akkor annak függvényében tudnak dönteni.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: az minősül védettnek, melyet a Környezetvédelmi Bizottság védelemre 
javasol Képviselő-testületnek, és amiről döntenek. A 2-es út mentén lévő fák olyan környezeti hatásoknak 
vannak kitéve, amik miatt nem érdemes védetté tenni. Sajnos korábban nem védették le a CBA-nál lévő 
hársfát. Az Alagút utcai fakivágásoknál azért maradtak meg a csonkok, mert ha esetleg kihajtanak, akkor 
nem szükséges azokat pótolni. Amennyiben nem maradnak meg, a töveket ki kell emelni, ami rendkívül 
költséges. A fakivágásnál egy fa kivágása nem azt jelenti, hogy azt egy fával kell pótolni.  
 
Markó József: a HÉSZ rendelet, azt egy bizottság döntése nem írhatja felül.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a Kossuth tér-Pesti út mentén nincs fasor, nyomokban vannak fák, de ezek nem 
védettek. A félreértést a tágabb megnevezés okozza.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ügyrendi javaslata, hogy a Képviselő-testület ne fogadja el Dr. Mödlingerné 
Kovács Éva tájékoztatását. Dr. Mödlingerné Kovács Éva a Környezetvédelmi Bizottság alelnökeként nem 
tájékozott a gödi védett fasorokról.  
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Markó József szavazásra bocsátotta az ügyrendi javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem,  5 tartózkodás szavazati aránnyal az ügyrendi javaslatot nem fogadta el. 
(Csányi József, Kovacsik Tamás, Lenkei György. Dr. Mödlingerné Kovács Éva, Dr. Pintér György és Szabó 
Csaba nem szavazott)  
 
 
Dr. Szinay József: a felsorolás alapján nem egyértelmű, hogy a Kossuth téren fasor, vagy fák vannak-e? 
 
Mikesy György: egy műemlékvédelemmel kapcsolatos eljárást már megélt. Bármi, ami védett, azt a 
környezetével együtt kell figyelembe venni. A Kossuth térrel kapcsolatos megújításkor a környezetet, vagyis 
a fasort is figyelembe kell venni.  
 
Markó József: az SZMSZ alapján napirendi pontonként egy ügyrendi javaslatot lehet tenni.  
 
Dr. Pintér György: függesszék fel a napirendi pont tárgyalását, amíg kiderül, hogy a potenciális fák részét 
képezik-e az előterjesztésnek, és amennyiben igen, védettek-e? 
 
Kovacsik Tamás: a Képviselő-testület eddig nagy figyelmet fordított a közterületeire, ezt a folyamatot 
folytatni kell. Amennyiben mindegyik térnél ilyen vitát folytatnak, kilátástalan helyzet alakul ki. 
 
Szabó Csaba: a Kossuth téren nincsen védett fasor.  
 
Rábai Zita: valóban fontos a közterületek kialakítása, rendezése, de a város rendeleteinek figyelembe 
vételével. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem szavaztak az ügyrendi javaslatokról.  
 
Markó József: valóban szükséges a helyi rendelet figyelembe vétele. Amennyiben elhalasztják a döntést, a 
tér rendezése még később valósul meg. Amennyiben szükséges, a HÉSZ-t módosíthatják.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: nem az egyes fákról van szó, hanem a városrendezési hatástanulmány 
elkészítéséről kell dönteni. Olyan területről van szó, mely megérdemli az alaposabb felkészülést, 
hatástanulmány elkészítését. Eredményesebb lenne, ha nem utólag kellene módosítani a döntéseiket. 
Ügyrendi javaslatát nem fogadták el, miközben más is ehhez hasonló javaslatot tett. 
 
Dr. Szinay József: ismertette a védett fasorok felsorolását. Azt kell vizsgálni, hogy a Kossuth téren van-e 
fasor.  Amennyiben van fasor, akkor az védett.  
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kiment.  
 
 
Szabó Csaba: az érintett területet két bizottság vizsgálta, helyszíni bejárását is tartottak. A tervek 
készítésekor Dr. Mödlingerné Kovács Éva szintén részt vett a bejáráson, ahol az érintett fákat is 
megvizsgálták.  
 
 
Szegedi Sándor kiment.  
 
 
Dr. Szinay József: a jogalkotók szándéka a fasorral kapcsolatban nem ismert. Ha van fasor, akkor az 
védett.  
 
Pinczehelyi Tamás: nincs definiálva a fasor. A 13. oldalon szereplő tervrajz alapján 6-7 fa található. 
Véleménye szerint szükséges a hatástanulmány elkészítése, és amennyiben az befolyásolja a jelenlegi 
tervet, akkor annak alapján szükséges a módosítás.  
 
Markó József: javasolta, hogy készítsék el a városrendezési hatástanulmányt, és azt követően tárgyalják 
újra az előterjesztést.  
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő visszajött.  
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Dr. Pintér György: ismertette a jogszabály szerinti definíciót a fasorra.  
 
Pinczehelyi Tamás ügyrendi javaslata: az előterjesztő fogadja be a hatástanulmány utólagos elkészítését, 
és amennyiben szükséges módosítás az eredeti tervekhez képest, akkor arról a polgármester döntsön.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a HÉSZ alapján erről a Képviselő-testületnek kell dönteni.  
 
Kovacsik Tamás: elfogadta a javaslatot.  
 
Rábai Zita: a HÉSZ-ben leírt fasor megfogalmazása konkrét. Amennyiben a HÉSZ-ben szerepel a fasor, 
akkor ott van fasor.  
 
Markó József: a hatástanulmány elkészítését követően kiderül, szükséges-e módosítás. Amennyiben igen, 
akkor összehívja a Képviselő-testületet. Az előterjesztést a kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátotta. 
 
 
Rábai Zita és Dr. Horváth Viktor kiment.  
 
 
A Képviselő-testület  12 igen szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
(Mikesy György nem szavazott) 
 

35/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Kossuth tér (334. hrsz) megújítását a Presstonterv Tervező Iroda tervei alapján készítteti el.  

 
A területre vonatkozóan városrendezési hatástanulmányt készíttet.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
Szegedi Sándor visszajött.  
 
 
 
 
5./ Bérleti szerződések 
 
 
Dr. Horváth Viktor visszajött.  
 
 
5.1 NOR-MA Kft bérleti szerződése 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést. Vitás kérdés volt a korábbi szerződésben, ami rendezésre került 
a mostani szerződésben. A bérlő személye ugyanaz maradt, csak most nem mint magánszemély, hanem 
mint cég bérelné a helyet. 
 
 
Rábai Zita visszajött. 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a bérleti szerződést az ügyvéd közvetlenül a testületi ülés előtt osztotta ki, és 
miután nem tudták átnézetni jogásszal, ezért a frakciójuk nem kíván szavazni. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: mivel nem kapott szerződést és nem olvashatta el, ezért most nem tud 
dönteni róla. 
 



 62 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
(Dr. Horváth Viktor és Mikesy György nem szavazott) 
 
 

36/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

jóváhagyja a NOR-MA Kft. bérlő nevére szóló ingatlan bérleti szerződést, melynek időtartama 
2010. március 01-től  2014. szeptember 30-ig terjed. 

 
A bérleti szerződés tárgya: a gödi 525  hrsz. belterületi ingatlanból 108 m2 alapterületű ingatlan-rész. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

(bérleti szerződés mellékletben) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
 
5.2 Széchenyi Csárda bérleti szerződése 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Kovács Balázs: az ülés előtt kiosztott egy újabb bérleti szerződés tervezetet. Az anyagban kiküldötthöz 
képest a módosítás technikai jellegű. A 15. pontban úszómű létesítésére vonatkozó szabályozás van, ami 
szigorúbb, mint a korábban kiküldött anyagban szereplő szabályozás.  
 
Szegedi Sándor: a 24. ponttal kapcsolatban aggodalmát fejezte ki. Javasolta, hogy ez kerüljön ki a 
szerződésből.  
 
Markó József: egyetértett a javaslattal. A bérlő szempontjából is érthető azonban a kérés, hiszen most nagy 
összeget kell az épületbe beruháznia, ahhoz, hogy megfelelő állapotba kerüljön. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a 12. pontnál javasolta, hogy a Településellátó Szervezettel kötött szerződés 
alapján történjen a szemét elszállítása. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: több pontban változott a szerződés, hiszen pontosítások történtek. Véleménye 
szerint a szerződés sok mindenről szól, csak arról nem, hogy milyen vendéglátó egységet szeretnének a 
területen látni. A szerződéssel számos probléma van. A 3. pont megfogalmazást ki fogja pontosan 
meghatározni. A 21. pontban azt rögzítik, hogy az önkormányzat nem jogosult felmondani, ha nem 
megfelelően működik a vendéglő. Véleménye szerint alapvető kritériumok hiányoznak a szerződésből és 
nincs megfelelően átgondolva.  
 
Kruzslicz István: javasolta, hogy a 24. pontot vegyék ki a szerződésből. Másik javaslata, hogy a strand 
használata a továbbiakban is maradjon ingyenes. 
 
Dr. Kovács Balázs: a 24. pont a korábbi szerződésben is benne volt. A határozott idejű bérleti szerződést 
rendes felmondással nem lehet megszüntetni. A szerződésnek van egy melléklete, ahol részletesen fel 
vannak tüntetve az elvégzendő munkák. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a kiküldött anyagban nem szerepelnek azok a kritériumok, amiket az ügyvéd úr 
felsorolt, és ő csak abból tudott felkészülni. Véleménye szerint egyik pontban sincs kimondva, hogy 
pontosan mit vár el az önkormányzat a bérlőtől. Ezért a választ nem fogadja el, mivel nincs biztosítva az 
önkormányzat részére a felmondás lehetősége.  
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Rábai Zita: a hivatkozásokat nehéz áttekinteni. A felmondási lehetőségek nincsenek pontosan rögzítve.  
 
Dr. Kovács Balázs: ismertette a rendkívüli felmondás lehetőségét.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a szerződés a felújítási munkákról, nem a működtetésről szól.  
 
Dr. Kovács Balázs: amennyiben aggály merül fel a felmondásra vonatkozóan, ezt beépíthetik a 
szerződésbe.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: amennyiben a mellékletekre hivatkoznak, abban az esetben nincs meghatározva, 
hogy mi a téli- és nyári nyitva tartás.  
 
Dr. Kovács Balázs: valóban szükséges a nyitva tartási időt rögzíteni.  
 
Pinczehelyi Tamás: a 24. pont kivételét javasolta. A nyitva tartást lehet külön szabályozni, melyről a bérlő 
dönthet. 
 
Dr. Kovács Balázs: javasolta, hogy Dr. Mödlingerné javaslatát is vegyék figyelembe, valamint a 3. pont 
megsértését is rögzítsék.  
 
Markó József: határozati javaslata a teljes szerződés elfogadása az alábbi módosításokkal: 
  
12. pontban a Településellátó Szervezettel kötött szerződés alapján történő szemétszállítás 
24. pont törlése 
3. pont megsértése, rendkívüli felmondás  
2. sz. melléklet: ne legyen időpont meghatározva 
 
Dr. Szinay József: a működési engedély tekintetében van jelentősége az órák rögzítésének, melyet a téli-
nyári időszakoktól el kell különíteni. Akkor járnak el helyesen, ha nem jelölnek meg pontos időpontot, mely 
elsősorban üzleti érdekektől függ.  
 
Dr. Pintér György: a csárda legfeljebb 24 óráig lehet nyitva és a teraszon csak 22 óráig szólhat zene.  
 
Markó József: szavazásra bocsátotta, hogy Dr. Horváth Viktor Gergő kapjon-e továbbra is szót a 
napirenddel kapcsolatban. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen 7 nem 3 tartózkodás szavazati aránnyal megvonta Dr. Horváth Viktor Gergő 
további hozzászólási lehetőségét a napirendi ponthoz.  
(Dr. Horváth Viktor Gergő nem szavazott) 
 
 
A Képviselő-testület  14 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
(Dr. Horváth Viktor Gergő nem szavazott) 
 

37/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

jóváhagyja, hogy a Széchenyi Csárda (gödi 525 hrsz.) ingatlanát Göd Város Önkormányzata 
a Zöld Öböl Kft.-nek 4 éves – határozott - időtartamra bérbe adja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
(bérleti szerződés mellékletben) 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
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6./ Szakáts-kert hasznosítására pályázat kiírása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést. A pályázat nyilvános, bárki benyújthatja a pályázatát. Elsősorban 
a terület megfelelő kihasználása a cél.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Szakáts-kert az egyik legfontosabb területe a városnak, ezért érdemes lenne 
városrendezési hatástanulmányt készíttetni. A pályázatokat április 15-ig lehet benyújtani. A Gödi Körkép 
következő számában nincs lehetőség a megjelentetésre, ezért sokakat kizárhatnak. Javasolta, hogy egy 
hónappal későbbre tolják ki a pályázat benyújtásának határidejét.  
 
Rábai Zita: a feltüntetett határidő nagyon rövid, erre csak a bennfentesek tudnak pályázatot benyújtani. 
Amennyiben valóban megfelelően kívánják hasznosítani a területet, akkor a pályázatok elkészítésére időt 
kell adni. Ha idáig kihasználatlanul állt a terület, akkor egy hónapon nem múlhat a verseny tisztasága. A 
pályázati kiírásban nem szerepelnek formai feltételek, hogyan fogják tudni értékelni, összehasonlítani? 
 
Pinczehelyi Tamás: a pályázati kiírás nagyon pongyola megfogalmazásban készült. Figyelembe kell venni, 
hogy különösen értékes területről van szó. Javasolta, hogy a pályázat benyújtásának határidejét legalább 1 
hónappal hosszabbítsák meg. A kiírásban nincs megfogalmazva kritérium. Meg kellene jelölni egy 
négyzetméter árat, melyet az önkormányzat minimális bevételként igényel. Javasolta, hogy az előterjesztés 
kerüljön vissza a Városfejlesztési Bizottság elé.  
 
Markó József: a határidő meghosszabbítását elfogadhatónak tartotta. Bennfentességről szó sincs, a 
kiírásnak elsősorban a közösségi használat a célja. A villa kérdése egy külön téma. A pályázat kiírásával 
egy kisebb mértékű üzemeltetésre, karbantartásra gondoltak. A villa felújítása ennél jóval nagyobb 
beruházás, és nem szabad hosszú távra elkötelezni magukat.  
 
Mikesy György: az előző napirendi ponttal kapcsolatban már sokat vitatkoztat a Szakáts-kerttel 
kapcsolatban. A Városfejlesztési Bizottság 2009. évi határozata alapján a Horgászegyesület évi 100.000.-
Ft-os bérleti díjra vonatkozó szerződése miért nem került a Képviselő-testület elé? 
 
Markó József: a bizottság határozatának már nincs aktualitása.  
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet támogattak. A 
pályázati kiírást a bizottság elfogadta. A határidő rövidségének az volt az indoka, hogy a jelenlegi bérlővel 
felmondták a szerződést, a terület jelenleg kihasználatlan, gazdátlan. A bizottság célja, hogy a terület ne 
maradjon gazdátlan.  
 
Markó József: a pályázati határidő lejáratát követően az elbíráláshoz szintén időre van szükség.  
 
Dr. Szinay József: a szempontrendszert szándékosan nem rögzítették, a Képviselő-testület értékelje és 
döntsön a pályázatokról, ne kényszerpálya alapján kerüljön hasznosításra a terület.  
 
Rábai Zita: a szempontrendszerben valóban pontozni kell a pályázatokat, de a minimális elvárást, a 
koncepcionális elképzeléseket rögzíteni kell.  
 
Kruzslicz István: a tó értéke a benne lévő halállomány. Tudni szeretné, hogy mennyi hal van a tóban. A 
gondozás elmaradása esetén a halállomány elpusztul, vagy orvhalászok zsákmánya lesz, ennek elvesztése 
esetén a tó, a terület elértéktelenedik.  
 
Markó József: a halállomány a bérleti díj fejében az önkormányzat tulajdona. Ennek gondozására valóban 
figyelmet kell fordítani.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: javasolta, olvassák el a terület természetvédelmi tervét, melyben pontosan 
meghatározzák, hogy mely területen mit lehet megvalósítani. A természetvédelmi kezelési tervre tekintettel 
lehessen csak bérbe adni a területet.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a pályázati kiírásban bizonyos részleteket pontosan rögzítettek, ilyen például a 
tűzijáték. A következő napirendi pontok között szerepel, hogy a Szakáts-kertre készítsenek városrendezési 
hatástanulmányt.  
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Markó József: a cél nem egy nagy horderejű dolog megvalósítása, valamint a hosszú távra történő 
bérbeadás sem. 
 
Pinczehelyi Tamás: a pályázati kiírásban legalább egy minimális bérleti díjat állapítsanak meg, annak 
ellenére, hogy szubjektív döntést szeretnének hozni. Ki kellene alakítani egy elbírálási rendszert.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: ügyrendi javaslata, hogy az anyagban szereplő kezelési tervet, mely 
részletesen szabályozza a terület használatát, fogadják el.  
 
Markó József: szavazásra bocsátotta az ügyrendi javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen 3 tartózkodás szavazati aránnyal az ügyrendi javaslatot elfogadta. 
 
 
Kruzslicz István: elhangzott, hogy 5 évre adnák ki a tavat, de akkor kössék ki feltételül, hogy a tó a meglévő 
halállománnyal kerüljön vissza, ne történjen kirablás.  
 
Dr. Szinay József: amennyiben meghatároznak egyfajta bérleti díjat, és ha valaki nagyon jó dolgot alakítana 
ki bérleti díj nélkül, akkor annak megvalósítására nincs lehetőség. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő módosító indítványa: az egyebek I. pontból emeljék ki a városrendezési 
hatástanulmány részt a 783, 936. hrsz-re vonatkozóan. A tanulmányban van egy felmérés, melyből kiderül, 
hogy a víz minőségére vonatkozó adat 10 éves. A természetvédelmi terület egyéb adatainak megismerése 
is szükséges a halállomány méretén felül.  
 
Rábai Zita: továbbra is amellett érvelt, hogy bizonyos szempontokat vegyenek bele a pályázati kiírásba, és 
a hatástanulmány ismeretében lehessen csak pályázatot benyújtani. Javasolta, hogy az ezzel kapcsolatos 
egyebekben szereplő I. napirendi pontot tárgyalják meg először.  
 
Szegedi Sándor: az Egyebek I. napirendi pontja érinti a szóban forgó területet.  
 
 
Egyebek I.  
 
Környezet-és természetvédelmi szempontból kiemelt szerepű, érzékeny területek elhatárolása 
 Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
Szegedi Sándor ismertette az előterjesztést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: nincs arról szó, hogy minden területre hatástanulmányt kelljen készíteni. Előírásokat 
a jogszabályok tartalmazzák, de általában utólag kerül az érdekképviseletre sor, ezért a rendelet ezt kívánja 
megelőzni. A tervezés során a tervezőnek a hatástanulmányt figyelembe kell vennie, de folyamatban lévő 
ügyekre nem alkalmazható. Két folyamatban lévő tervezés van, de a rendelet-tervezet az új tervezésekre 
vonatkozik.  
 
Rábai Zita: a bizottsági ülésen is ellenvéleménye volt. A főépítész elmondása szerint a hatástanulmány nem 
egy komoly szakmai anyag, és véleménye szerint csak arra jó, hogy olyan építéseket akadályozzanak meg, 
mely valaki érdekébe ütközik.  A pályázatban szerepeltetni kell, hogy a terület hatástanulmányra kötelezett.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a város érdekeit kell figyelembe venni. A város természeti értékeit teszik 
tönkre a meggondolatlan építkezések, beruházások. Egy folyamatos értékmegőrző, kölcsönön 
kommunikációra, együttműködésre van szükség. Az érzékeny területeket meg kell óvni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: egy városrendezési hatástanulmány segíti a település rendezését. A HÉSZ-ben 
definiálva van a városrendezési hatástanulmány. A zöldterület gondozása, a halállomány ápolása nem 
függhet össze a közlekedéssel, infrastruktúrával. Ez egy lokális probléma. A város érdekei alatt nem mindig 
azonosak az érdekek. A Környezetvédelmi Bizottságnak pl. a környezet védelme a cél, a Pénzügyi 
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak pedig a bevételek biztosítása. 
 
Dr. Nagy Atilla: az önkormányzat érdeke, hogy valamilyen szűrökön menjenek át a pályázatok. Módosító 
javaslata, hogy a rendelet kihirdetésével lépjen életbe, valamint a 2. bekezdésben a jóváhagyás a hatályba 
lépést jelenti.  
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Rábai Zita: kérte, hogy pontonként indokolják meg a hatástanulmányok szükségességét.  
 
Szegedi Sándor: a Csapatpihenő a Duna partján fekszik, indokolt a hatástanulmány, hogy úszóhajó, kikötő, 
vagy egyéb beruházás csak az önkormányzat hozzájárulásával valósulhasson csak meg. A többi terület 
szintén kiemelt, elsősorban Duna-parti területek. Általános rendező elvként került meghatározásra, hogy ne 
utólag kelljen módosítani a döntéseiket.  Közös pont a Duna-parti elhelyezkedés.  
 
Rábai Zita: számos egyéb Duna-parti ingatlan van. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a HÉSZ-ben 12 pont szabályozza a területeket, melyből a Duna-part csak 1 
pontot jelent. Ebben az esetben Dr. Gyenes Levente-féle ingatlanra is vonatkoznia kellene.  
 
Szegedi Sándor: arra a lehetőségre koncentráltak, ha az önkormányzatot egy befektető keresi meg, kontroll 
alatt legyenek a területek.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: kérte, hogy a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Környezetvédelmi 
Bizottság elé kerüljenek további területi kiegészítések. 
 
Rábai Zita: kérte, hogy egyenként szavazzanak a területekről. 
 
Markó József szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő területeket: 
 
a) 263 hrsz Csapatpihenő    15 igen - egyhangú - szavazati aránnyal elfogadva 
b) 367 hrsz –ELTE   12 igen 3 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadva 
c) 417 hrsz(Piarista Iskola)   15 igen - egyhangú - szavazati aránnyal elfogadva 
d) 419 hrsz (BME)   12 igen 3 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadva 
e) 783, 936 hrsz, ( Szakáts-kert)  15 igen – egyhangú - szavazati aránnyal elfogadva 
f) 3658 hrsz (Kék Duna Üdülő)   14 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadva 
 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazati arányok alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzatának  7/2010. ( III. 25.) sz. rendelete 
a környezet- és természetvédelmi szempontból, kiemelt szerepű, érzékeny területek lehatárolásáról 

 
Göd város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdés, 
7.§ (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében a Gödi Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 
egyes rendelkezésének végrehajtása a következő rendeletet alkotja. 

 
1. §   

 
(1) A HÉSZ 3. § (2) j) pontját az alábbi gödi ingatlanok vonatkozásában mérlegelés nélkül alkalmazni kell 
mindazon változtatások esetében, melyek a terület használatában, rendeltetésében, forgalmi- vagy egyéb 
környezeti terhelésében változást jelentenek, hatósági engedélyhez, bejelentéshez, nyilvántartáshoz, 
szakhatósági hozzájáruláshoz kötöttek, melyek betartását hatóság kikényszerítheti, vagy 30%-ot 
meghaladó közműfejlesztéssel járnak. 
 

a) 263 hrsz  Csapatpihenő 
b) 367 hrsz  ELTE 
c) 417 hrsz (Piarista Iskola) 
d) 419 hrsz  (BME) 
e) 783, 936 hrsz ( Szakáts-kert) 
f) 3658 hrsz  (Kék Duna Üdülő) 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
(2) A rendelet előírásait a kihirdetés után keletkezett esetekben kell alkalmazni. 
  
  

                      Polgármester                                                                              Jegyző   
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Szakáts kert pályázati kiírás c. napirendi pont folytatása 
 
Markó József: javasolta, hogy Városfejlesztési Bizottság vegye figyelembe a most hozott döntést, és a 
következő ülésre kerüljön vissza az előterjesztés részletes elbírálási, értékelési szempontok 
meghatározásával. 
 
 
A Képviselő-testület  15 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a Szakáts-kert hasznosítására vonatkozó pályázati 

kiírásba építse be a városrendezési hatástanulmány figyelembe vételét, 
valamint fogalmazzon meg részletes értékelési szempontokat. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
Szünet.  
 
 
Rábai Zita elment.  
 
 
Szabó Csaba, Kovacsik Tamás, Lenkei György, Dr. Pintér György nincs jelen.  
 
 
 
7./ Közterület használat engedélyezésének kérése a 783 hrsz. területre (Búzaszem Iskola) 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a járda és a parkoló területe cserélne helyet a kisgyermekek biztonsága érdekében. 
Közterületről és iskoláról van szó, a területcsere nem jár pénzmozgással.  
 
 
Kovacsik Tamás visszajött.  
 
 
Markó József: előzetes tárgyalást folytattak a Búzaszem Iskolával, mely alapján a Kolping Szövetség 
kiszállna, és az önkormányzat közvetlenül a Búzaszem Alapítvánnyal állna szerződésben. Ebben az 
esetben a Kolping Szövetség 100 éves használati joga megszűnne.  
 
 
Lenkei György visszajött.  
 
 
Pinczehelyi Tamás: miért a Búzaszem Alapítvánnyal akarnak szerződést kötni, miért nem a Református 
Iskolával? 
 
Markó József: személyekhez köthető szerződéseket nem tart elfogadhatónak. A két szervezet között 
fennálló szerződés kevésbé személyfüggő.  
 
 
Dr. Pintér György visszajött.  
 
 
Markó József: az iskola nagyon jól működik, előreláthatóan hosszútávra kívánják igénybe venni a területet. 
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Mikesy György: megkérdezte, hogy cseréről van-e szó, és valóban szükséges-e a csere. A Búzaszem 
Iskolát már amúgy is támogatja az önkormányzat.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a járda kerülne beljebb, és a parkoló kívülre. Az előterjesztés lényege, hogy a 
gyermekeket a tolató autó ne üsse el.  
 
Pinczehelyi Tamás: nem tartja elfogadhatónak az előterjesztést. Javasolta, hogy a külső járda is maradjon 
meg.  
 
Markó József: hogyan került az előterjesztést a Képviselő-testület elé? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a tervező fordult a bizottság felé, a bizottság határozati javaslatáról kell dönteni. 
 
Pinczehelyi Tamás: a szóban forgó területen azért nem járnak gyalogosok, mert nincs járda. Az iskola saját 
területén belül van akkora hely, hogy ott alakítsák ki a parkolót.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a járda a kerítésen kívül lesz.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: egy pontos műszaki tervrajzzal segítették volna a döntést, valamint alternatív 
megoldást is tehettek volna a javaslattevők.  
 
 
A Képviselő-testület  12 igen 1 nem tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

39/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
engedélyezi a közterület-használatot, illetve a közterület-használati díj fizetése alóli felmentést a 783 
hrsz-ú ingatlan parkoló építésének tekintetében, az iskola működéséig.  
 
A parkoló kialakítása nem hátráltathatja a Kusché utca rendeltetésszerű használatát.  
 
Az útkeresztmetszet az érintett szakaszon 12,2 méterről 15 méteresre szélesedik. A tervezett és 
javasolt mintakeresztszelvény az érintett útszakaszon a következő legyen: 1,50 méter járda – 4,50 
méter személygépkocsi parkoló merőleges – 5,50-6,50 méteres útpálya – 1,10-2,10 méter széles 
zöldsáv – 1,20 méter széles járda.  
 
A parkoló kialakításnál a meglévő értékes fák megmaradnak.  
 
Az újonnan kialakított tűzcsapok helyeit a parkolóhely kialakítás felvázolt módja figyelembe veszi.  
 
A parkolóhelyek kialakításának költségei az iskolát terhelik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Szabó Csaba visszajött.   
 
 
 
 
8./ Városi ünnepségek, rendezvények 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Dr. Bognár László: ismertette az előterjesztést. A trianoni megemlékezésnél nincs helyszín megjelölve, mert 
még nem biztos, hogy a felsőgödi országzászló addigra felállításra kerül.  
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Dr. Horváth Viktor Gergő: nem tartotta elfogadhatónak, hogy személyekre bontva szerepeljenek a fellépők.  
 
Markó József: ahol szerepelnek a helyszínek és résztvevők, azok már megtörtént rendezvények. A 
táblázatból a résztvevők oszlopokat törölhetik.  
 
Dr. Bognár László: a Közművelődési és Oktatási Bizottság megszűrte a korábbi rendezvényeket, melyek 
közül egy-két rendezvényt kivett.  
 
Markó József: a helyszínt és a résztvevőket nem szükséges megjelölni.  
 
Mikesy György: kiegészítette az alpolgármester hozzászólását. A kivett ünnepeket, rendezvényeket az 
önkormányzat felkérésére civil szervezetek vállalhatják át. Fontosnak tartotta, hogy november végéig 
készüljön el a város következő évi rendezvénynaptárja.  
 
Markó József: megjegyezte, hogy a városi képviselők igencsak kevés számban vesznek részt az 
ünnepségeken.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a kikerült rendezvényeket hogyan kívánja támogatni az önkormányzat? 
 
Dr. Bognár László: a bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést, ahol arról döntött, hogy ezeket a 
rendezvényeket a civil szervezetek támogatás útján rendezhetik meg. A Madarak és Fák Napjára két 
helyszínt is megjelöltek, a Kiserdőben és az ELTE Botanikus Kertjében.  
 
Pinczehelyi Tamás: az előterjesztés nem megfelelő. A megjelölésben szerepel a rendezvény 
megfogalmazás is, de egy rendezvény sincs feltüntetve. Miért nincs Gödön egy fesztivál jellegű program?  
Erre jó példa volt a Nyárnyitó Napok, és a Madarak és Fák Napját továbbra is az önkormányzatnak kellene 
megrendeznie.  
 
Markó József: ez az előterjesztés az önkormányzat ünnepeit jelöli meg. Ettől függetlenül más rendezvények 
is vannak a városban.  
 
Pinczehelyi Tamás: a városban fel kellene vállalni további rendezvényeket is.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a rendezvény kínálat nagyon szegényes.  Az előterjesztés nincs kidolgozva, 
nincsenek a helyszínek és fellépők megjelölve. A városnak legalább egy városi rendezvényt, programot fel 
kellene vállalnia, ami a városi címmel jár.  
 
 
Kovacsik Tamás kiment.  
 
 
Dr. Bognár László: kérte, hogy jelöljenek meg olyan rendezvény, ünnepséget, mely nem volt méltó a városi 
címhez. A Belépés Családostul szintén városi program. Kikérte, hogy méltatlannak nevezzék a városi 
ünnepségeket. A Képviselő-testület kérte fel a Közművelődési és Oktatási Bizottságot, hogy dolgozza ki az 
előterjesztést és csökkentse a rendezvényeket. A városi ünnepségekért, rendezvényekért elsősorban ő a 
felelős, valamint közvetlen munkatársa, Szaszovszky Olga. Kérte, hogy tegyenek javaslatot, mely 
rendezvényeket vegyenek be a városi ünnepség közé.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: nem hangzott el olyan, hogy a rendezvények voltak méltatlanok. A város 
rendezvényeit kellene kiegészíteni azokkal, melyeket a város felvállal.  
 
 
Kovacsik Tamás visszajött. 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a választási ciklusokkal folyamatosan változnak a rendezvények, ünnepségek. 
Példa erre a Váci Világi Vigalom. Göd adottságai nincsenek megfelelően kihasználva.  
 
Kruzslicz István: ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak az előterjesztésről.  
 
Markó József: valóban pontosítani kell a táblázatot. A szüreti mulatság már évek óta folyamatos, a Belépés 
Családostul szintén több éves program.  
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Szabó Csaba elment.  
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a Madarak és Fák Napjának nem megfelelő helyszín a Kiserdő. Tavaly 
ígéretet kapott arra, hogy az erdőben az az utolsó rendezvény. Eddig  nem volt olyan szakember, aki 
érdemben emelte volna az esemény színvonalát. Kérte, hogy a Kiserdőben ne tartsanak több Madarak és 
Fák Napját.  
 
Pinczehelyi Tamás: kell-e egyáltalán arról szavazni, hogy a március 15-ét megünnepli. A városnak legalább 
egy olyan programot kellene felvállalnia, mely mindenki érdeklődésére számot tarthat, a városnak hírnevet 
ad. A Madarak és Fák Napja valóban nem felel meg a követelményeknek.  A bizottságok tegyenek 
javaslatot egyéb programokra.  
 
Dr. Pintér György: javasolta az előterjesztés elfogadását. Az előterjesztés elfogadásával a rendezvények 
méltó megemlékezéséről döntenek.  
 
Lenkei György: a Kiserdőben 15 éve rendezik meg a Madarak és Fák Napját. A tisztáson vannak a 
résztvevők, az erdőben soha nem tettek kárt. A rendezvények minden alkalommal jó hangulatban, 
megfelelően kerültek megrendezésre, a családok, gyerekek nagyon jól érezték magukat.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: javasolta, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottság újra dolgozza ki az 
előterjesztést. Szégyenletes, hogy a bizottság csak erre az előterjesztésre volt képes.  
 
Detre László: a képviselők a Közművelődési és Oktatási Bizottság ülésén tegyenek javaslatot.  
 
Markó József: javasolta, hogy kerüljön vissza az előterjesztés a bizottság elé. 
 
Kovacsik Tamás: jelezte, hogy a Városfejlesztési Bizottság 15.00 órakor ülést tart, melyen 4 képviselő is 
részt vesz.  
 
Dr. Bognár László: a Közművelődési és Oktatási Bizottság elé azért került az előterjesztés, mert a 
rendezvényeknek az anyagi fedezetet is biztosítani kell.  
 
Csányi József: kizárólag pénzről volt szó, miután ezeket az ünnepségeket az önkormányzat finanszírozza. 
A többi rendezvényt civilek szervezik, melyhez az önkormányzat, valamint szponzorok is nyújthatnak 
támogatást.  
 
Markó József: a költségvetésben biztosított fedezetből ezeket a rendezvényeket kell megszervezni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: célszerű forintosítva, vagy akár százalékosan a rendelkezésre álló keretet 
felosztani.  
 
Markó József: a felsorolt ünnepeken kívül más rendezvényre bármikor javaslatot lehet tenni.  
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva kiment.  
 
 
A Képviselő-testület  12 igen  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a  2010. városi ünnepségek megszervezését az alábbiak szerint: 

 
2010. január 21.  Magyar Kultúra Napja 

 
2010. február 25.   Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

 
2010. március 15.   Nemzeti ünnep 

 
2010. június 4.   Trianoni megemlékezés 
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2010. augusztus 20.   Nemzeti ünnep 

 
2010. október 23.   Nemzeti ünnep 

 
Határidő: folyamatosan 
Felelős:   Dr. Bognár László alpolgármester  
 
 
 
 
9./ Magyar Nemzeti Front kérelme országzászló állítására 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Markó József: a Magyar Nemzeti Front, mint országos szervezet, vagy a Magyar Nemzeti Front Gödi 
Szervezete nyújtotta be a kérelmet? 
 
Dr. Bognár László: a Gödi Szervezet kérelméről van szó. A költségvetésben 600.000.-Ft-ot megszavaztak a 
felsőgödi országzászló felállítására. A párt helyi szervezete az országzászló felállítására gyűjtést is szervez.  
 
Mikesy György: az előterjesztésben arról is szó volt, hogy kikerítik az emlékművet, mely nem szerepel a 
költségvetésben.   
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság támogatta az előterjesztést. A Piarista Szakiskola árajánlatát 
javasolták elfogadásra.  
 
Pinczehelyi Tamás: az előterjesztésben szereplő rajzok nem fogadhatók el, valamint az árajánlatot nem 
írták alá. Az előterjesztés alapján nem lehet dönteni, megfelelő tervrajzra, és hiteles árajánlatra van 
szükség.  
 
Kovacsik Tamás: arra még nem volt példa, hogy a Piarista Szakiskola ne állta volna a szavát, az adott 
árajánlattól eltért volna.  
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva visszajött.  
 
 
Pinczehelyi Tamás: az országzászlónak van egy jól meghatározott definíciója, mely alapján félárbocon kell 
elhelyezni, aminek következtében a térképet takarni fogja.  
 
Kovacsik Tamás: a zászló mérete a rúdnak megfelelő lesz. Az oszlop és a zászló a Petőfi téren 
felállítottakkal azonos.  
 
Dr. Bognár László: véleménye szerint az országzászló felállítását az önkormányzatnak kell megvalósítania, 
a Magyar Nemzeti Front csak eszmei szerző. 
 
Pinczehelyi Tamás: két árajánlat szerepel az előterjesztésben. 
 
Markó József: az egyik a felépítményre, a másik a márványtáblára vonatkozik.  
 
Pinczehelyi Tamás: javasolta, hogy a magasságot határozzák meg.  
 
A Képviselő-testület  13 igen   szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

41/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a Magyar Nemzeti Front Gödi Szervezetének kezdeményezését országzászló emlékhely 

építésére a Göd, Lenkey utcai óvoda előkertjében, a Piarista Iskola által adott árajánlat alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester  
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Egyebek 
 
 
II.  A József Attila Művelődési Ház 2010. évi érdekeltségnövelő pályázata 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Dr. Bognár László: ismertette az előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület  13 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő József Attila Művelődési Ház 2010. évi érdekeltségnövelő 
pályázatához a Művelődési Ház költségvetésének dologi előirányzata terhére 800.000 Ft-ot 
érdekeltségnövelő pályázati önrész címen annak céljára elkülöníti. 
 
Megerősíti a Polgármester döntését arról, hogy az Önkormányzat a pályázaton részt vesz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
III. Városi Könyvtár 2010. évi „Felzárkóztató pályázata” 
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Dr. Bognár László ismertette az előterjesztést. A könyvtár szintén határidős pályázaton vesz részt, ezért 
javasolta a határozati javaslat elfogadását. Forrásként a művészeti-és civil alapot, a polgármesteri keretet 
és a Közművelődési és Oktatási Bizottság keretet jelölte meg.  
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

43/2010. ( III. 24. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Göd Városi Könyvtár 2010. évi a községi és városi könyvtárak 
állománygyarapítási összegének támogatására „Felzárkóztató pályázat” című pályázathoz a 
könyvtár éves költségvetésén felül  pályázati önrész céljára 100.000.- Ft-ot biztosít. 
 
Kijelenti, hogy az Önkormányzat a pályázaton részt vesz. 
 
Forrása:  Művészeti és civil alap támogatási keret terhére   50.000.-Ft 
    Polgármesteri keret terhére      30.000.-Ft 
    Közművelődési és Oktatási Bizottság saját keretéből 20.000.-Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
V. Huzella Tanösvény kialakításának támogatás  
 Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Dr. Bognár László: ismertette szóbeli előterjesztését. Az önkormányzat éves költségvetésében 
elkülönítetten szerepel 200.000.-Ft az ELTE Gödi Állomásának támogatása.  A Biológiai Állomás kérte, 
hogy az alapítványuk számlájára történjen az utalás, ne az ELTE központi számlájára, mert abban az 
esetben csak nagyon sokára juthatnak hozzá a támogatáshoz.  
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Dr. Horváth Viktor Gergő: az önkormányzatnak az ELTE-vel van szerződése, mely magasabb szintű, mint a 
Biológiai Állomás Alapítványának kérelme. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: amennyiben a szerződést az egyetemmel kötötték, akkor nem utalhatják 
másnak.  
 
 
Kovacsik Tamás kiment.  
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: lehet kezdeményezni, hogy a Gödi Biológiai Állomást támogassák.  
 
Markó József: kérjék fel a Biológiai Állomás alapítványát, hogy az ELTE hozzájárulását nyújtsa be.   
 
 
Kovacsik Tamás visszajött.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

44/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
200.000.-Ft támogatást nyújt a „FÁK és MI ALAPÍTVÁNY” részére.  

 
Felkéri az alapítványt, hogy az ELTE hozzájáruló nyilatkozatát nyújtsa be.  

 
Az alapítvány számlaszáma: OTP 11712004-20337564 

 
Fedezet: a költségvetésben az ELTE Gödi Biológiai Állomás nevére elkülönített keret  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
Dr. Bognár László: tájékoztatta a képviselőket, hogy Beck Ö. Fülöp családja megkereste az 
önkormányzatot, és a művész kisplasztikáit az önkormányzatnak adományozná. Felkereste a Biológiai 
Állomást és megtekintette azokat az épületrészeket, ahol a hagyatékot elhelyezhetnék. A Biológiai Állomás 
nem kérne pénzt az elhelyezésért, de a felújítás költségeit át kellene vállalni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: véleménye szerint először meg kellene tekinteni a hagyatékok.  
 
 
 
IV. Sportbizottsággal kapcsolatos tájékoztatás 
Pinczehelyi Tamás: az önkormányzat belső ellenőre a Sportbizottság tavalyi pénzfelhasználását vizsgálja. 
Tudni szeretné, hogy milyen megbízás alapján vizsgálódik az ellenőr? Tudomása szerint megbízólevél 
nélkül nem folytathat vizsgálatot. Azt is tudni szeretné, hogyan került az ellenőrhöz irat. Az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság elnöke nem tud a vizsgálatról.  
 
Markó József: nincs információja, ő nem adott megbízást az ellenőrzésre.  
 
Pinczehelyi Tamás: mielőbbi információt kér, miután az idei bizottsági keret felosztását most tervezik.  
 
Markó József: megvizsgálja az ügyet és tájékoztatást fog nyújtani.  
Nagyon sok jelzés érkezett a lakosságtól, hogy a zöldhulladék-gyűjtő zsák díja nagyon magas. Kérte, hogy 
tavasz végéig terjesszék ki az ingyenes elszállítást. A Településellátó Szervezetnek a komposztálásra 
javaslatot kellene tennie. Az ingyenes szállítás sem megoldás, mert az is megfizeti az adójában, akinek 
nincs zöldhulladéka, de az eltüzelés sem jelenthet megoldás. Javasolta, hogy április végéig ingyen 
szállítsák el a zöldhulladékot.  
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Kovacsik Tamás: javasolta, hogy május végéig szállítsák el a zöldhulladékot. A kitett zsákok nem csak a 
saját kertekben keletkezett hulladékot, hanem a járdán, közterületen lévő zöldhulladékokat is tartalmazza. 
Kérjenek a Településellátó Szervezettől árajánlatot év végéig a hulladékszállításra.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: javasolta, hogy évente két ingyenes zöldhulladék elszállítási napot 
tervezzenek. A száraz komposztanyaggal nincs gond, de a vizes, erjedt zöldhulladékot fizetés ellenében 
kellene elszállítani.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérte a polgármestert, hogy a városi takarítási napról nyújtson tájékoztatást.  
Felhívta a figyelmet arra, hogy a használt gumiabroncs a Nemeskéri úton lévő gumisnál leadható.  
 
Markó József: a városi takarítási napot a Környezetvédelmi Bizottság kezdeményezte és szervezte, melyen 
minden képviselő részt vehet. A takarításban a Lions Klub is részt vesz.  
 
Rábai Zita: valóban jó, hogy a város nem szemetes. Most kapott információt arról, hogy a Karajos patak 
zuborog és büdös.  
 
Szegedi Sándor: a Rákóczi úton cserélik a csapokat, előfordulhat, hogy ennek átmosása miatt. 
 
Markó József: javasolta, hogy a zöldhulladékot a Településellátó Szervezet május 31-ig ingyen szállítsa el.   
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

45/2010.( III. 24.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Településellátó Szervezetet, hogy 2010. május 31-ig a zsákokban kitett zöldhulladékot, 

fűnyesedéket, levágott ágakat ingyen szállítsa el.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
      Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
Markó József: a fenti határozat értelmében tájékoztatta a lakosságot, hogy bármilyen zsákban kirakott 
zöldhulladékot, fűnyesedéket és levágott ágakat ingyenesen elszállítatja a város.  
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Markó József polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárta. 
 
 
 

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

   polgármester        jegyző 
  
 
 
 
 

Szaszovszky Olga 
          jegyzőkönyvvezető 
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