JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-i ülésén a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a
tervezett napirendi pontokat. A 12-es napirendi pontot előre hoznák az elsőre. A Kossuth tér fejlesztését
levennék a napirendről. A testületi ülés végén egy pályázati kérdésről kell dönteni. Az 5. napirendet
későbbre halasztanák.
Lenkei György bejelenti, hogy van egy fellebbezés, amit zárt ülésen kell tárgyalni.
Hlavács Judit szerint a 6. sz. napirendet is zárt ülésen kell tárgyalni.
Forró Gábor bejelentést szeretne tenni a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban.
A testület 11 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Tulajdonosi hozzájárulás regionális vízvezeték építéséhez
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
2./ Belső ellenőri munkaterv
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
3./ Family Frost Kft 2010. évi közterület-használati engedélyének felülvizsgálat
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
4./ Szakáts-kert természetvédelmi kezelési terve
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
5./ Magánóvodák támogatási megállapodása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
6./ Ügyvédi megbízás perindításra
Előterjesztő: Markó József polgármester
7./ Pólus Péterrel kötendő megállapodás-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Markó József polgármester
8./ Maximális csoportlétszámtól eltérés engedélyezése
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
9./ Göd-alsói vasúti gyalogos átjáró pótelőirányzat biztosítása
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
10./ Hegyközújlaki Népfőiskola támogatási kérelme
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
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11./ Egyebek
I./ TÁMOP-5.2.5.B-10/1. projekt – „A” komponens
II./ Mikulás ünnepség, Betlehemi műsorok-előirányzat módosítása
Zárt ülés /külön jegyzőkönyvben/
I./ Ingatlan visszavásárlási kérelem 6801/64 hrsz
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester
II./ Fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
III./ Kitüntető cím adományozása (Salkaházi Sára díj)
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök

1./ Tulajdonosi hozzájárulás regionális vízvezeték építéséhez
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.
Nemes György, a Hidrokomplex kft képviselője ismerteti a regionális vízvezeték terveit. A tervek egy 9 km
hosszú vezeték és egy új vasmangátlanító medence megépítését foglalja magában. Jelenleg egy
engedélyezési folyamatban vannak és folyik a tulajdonosok hozzájárulásának beszerzése. Nehéz volt egy
olyan nyomvonalat kijelölni, ahol könnyű a vezeték megépítése. Nehézséget fog okozni a MÁV és a
közútkezelő hozzájárulása.
Markó József kérdése, hogyan fogja ez a bontás érinteni a várost?
Dr. Pintér György kérdése, hogy hol fogják vezetni a vezetékeket, mennyi ideig fog tartani a bontás?
Nemes György a belterületi szakaszon 16 báros vezetéket fognak elhelyezni, kb. 1,3 méter mélységben. A
nyomvonal kiválasztásánál arra törekedtek, hogy olyan utakon menjen a vezeték, ahol nincs szilárd burkolat.
A munkafolyamatokat a kivitelezővel kötendő szerződésben fogják konkretizálni. A munkák kezdete
várhatóan jövő év nyara, szeptembere, a munkákat elvileg 2012-ben be kell fejezni.
Sipos Richárd kérdése, hogy miért kell az Ilka patakon kétszer átvezetni és az utat háromszor keresztezni?
Nemes György ismerteti a keresztezések okait. Elmondja, hogy azért volt szükség rá, mert sok a közmű és
nem fér el máshol a vezeték.
Szabó Csaba a mezőgazdasági területeken más a vezeték elhelyezésének eljárása?
Nemes György elmondja, hogy a mezőgazdasági területek magántulajdonúak és ott már nehéz a terület
megközelítése és az esetleges karbantartás. A vezeték megépítése Göd jobb vízellátását is biztosítja.
Bertáné Tarjányi Judit a magánterületekkel kapcsolatban szeretne kérdést feltenni. Felvették már a
kapcsolatot a tulajdonosokkal? Mi lesz, ha nem járulnak hozzá?
Nemes György szerint az Árokparti fasornál lévő tulajdonossal az önkormányzatnak tárgyalásokat kellene
folytatni, mivel kb. 12 m2 terület magántulajdonú, de mindenki közútként használja és közművek is mennek
rajta. A Pesti út melletti tulajdonossal fel fogják venni a kapcsolatot és tárgyalni fognak vele.
Markó József szerint az Árokparti fasornál lépni fognak. Kérdése, hogy a Révay testvérek utca teljes
szélességében felbontásra kerül? Ott új burkolatot fognak felhelyezni?
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Nemes György elmondja, megpróbálják a teljes szélességben leaszfaltozni.
Lenkei György javasolja, hogy a földutakat pontosítsák, mert sok helyen nem ott megy az út, ahol a térképen
szerepel. Felhívja a figyelmet a Csomád felől érkező szennyvízvezetékre.
Nemes György ismerik a szennyvízvezeték pontos nyomvonalát és ügyelni fognak a keresztezésre.
Hlavács Judit a kártalanításról szeretne bővebbet tudni.
Popele Julianna a kártalanításra vonatozó részletszabályokat a tárgyalások folyamán kell majd kialakítani,
amit a testület el fognak terjeszteni.
Nemes György elmondja, hogy a korlátozás annyit jelent, hogy mély gyökérzetű növényeket és épületet nem
lehet a védőtávolságon belül elhelyezni.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
137/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Markó József polgármestert, hogy a DMRV Zrt. megbízásából a Hidrokomplex Mérnöki Szolgáltató
Kft. által elkészített „Gödi DN 300 távvezeték” vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához,
valamint a távvezeték kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást adjon az alábbi nyomvonal
(mellékelt helyszínrajz) szerint: Gödi Regionális Vízmű, Délibáb utca, 2. sz. fkl. út keresztezése, Göd
– Sződliget határán 3827 hrsz földút, Ilka patak melletti terület az Ilka közig, Ilka patak keresztezése,
Ilka patak melletti terület 3988 hrsz, Árokparti fasor Madách utcáig, Ilka patak keresztezése,
Árokparti fasor baloldali földút, Budapest-Szob vasútvonal keresztezése, Sződi utca a Révay
testvérek utcáig, Révay testvérek utca az Árpád utcáig, Árpád utca, Kinizsi utca, 21107 sz. út
padkája, iparvágány keresztezés, Nemeskéri út a 039/43 hrsz-ú földútig, 039/43 hrsz-ú földút, Zrínyi
utca, 046 hrsz-ú földút, 048/4 hrsz-ú földút, 054 hrsz-ú földút, 075 hrsz-ú földút, 074/1 hrsz-ú földút.
2. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Markó József polgármestert, hogy a
regionális vezeték megépítése esetén, a fenti nyomvonalat érintő önkormányzati területek használati
értékének csökkenése miatt a kártalanításról megállapodást kössön a DMRV Zrt–vel.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

2./ Belső ellenőri munkaterv
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor a Bizottság elfogadásra javasolta a belső ellenőri munkatervet, azzal a kitéttel, hogy a tárgyi
tévedéseket a költségvetés elfogadásáig javítsák ki.
Rábai Zita szerint a belső ellenőr önállóan működik.
Dr. Szinay József elmondja, hogy együttműködésben dolgozik az önkormányzattal.
Rábai Zita szerint a munkaterv valós kérdéseket vet fel. Az egyik az önkormányzat pályáztatási rendszere,
aminél probléma volt a számlák záradékolásának hiánya, a másik probléma városi szemétszállítás.
Véleménye szerint a város hulladékgazdálkodása jelenleg nem a legjobb. Nem tartja szerencsésnek a
zöldhulladék elszállítására kiszámolt díjat. Javasolja az EU-s pályázatok vizsgálatát felvenni a munkatervbe.
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Markó József szerint ilyen mélységű vizsgálatot a belső ellenőr nem lesz képes egyedül lefolytatni. Egyetért
azzal, hogy a bizottságok szakértőinek bevonásával végezze el a vizsgálatokat.
Rábai Zita szeretné, ha a jelentés a későbbiekben is használható lenne és ne csak kötelességből készüljön el.
Markó József kérdése, hogy a belső ellenőrnek ki a vezetője, hogyan illeszkedik a szervezetbe.
Dr. Szinay József elmondja, hogy sokáig a polgármester közvetlen beosztottja volt, de most már a jegyző
irányítása alá tartozik.
A testület az előterjesztés a kiegészítésekkel együtt 11 igen szavazattal elfogadja.
138/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A képviselő-testület a mellékletben szereplő ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy annak végrehajtásáról
a 2011. évi pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.
Felkéri a belső ellenőrt, hogy az előterjesztésben szereplő tárgyi tévedéseket a költségvetés elfogadásáig
javítsa ki.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

3./ Family Frost Kft 2010. évi közterület-használati engedélyének felülvizsgálat
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.
Rábai Zita kérdése, hogy miért semmisítette meg az AB az önkormányzat rendeletét?
Dr. Szinay József elmondja, azért semmisítette meg az AB a helyi rendeletet, mert aránytalanul magasnak
ítélte meg a díjat.
A testület a 30. oldalon lévő javaslatot 11 igen szavazattal elfogadja.
139/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A FAMILY FROST Kft (2040 Budaörs, Budapesti út 62-64.) közterület-használat engedélyezése tárgyában
6-121-4/2010. számú Göd Város Önkormányzat Polgármester által határozatával szemben benyújtott
fellebbezése alapján a Képviselő-testület az e tárgyban hozott 115/2010. (IX. 22.) sz. Ök. határozatát a Ket.
114.§ (1) bekezdése alapján visszavonja.
Indokolás
Hivatalból észleltük, hogy a határozat hibás, ugyanis az önkormányzati rendeletnek a már hatályon kívül
helyezett díjtétele alapján állapította meg a képviselő-testület a 2010. január 4-2010. július 7. közötti
időtartamra vonatkozó közterület-használati díjat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
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A 31. oldalon lévő javaslatot a testület 11 igen szavazattal elfogadja.
140/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A FAMILY FROST Kft (2040 Budaörs, Budapesti út 62-64.) közterület-használata és díjazása
engedélyezése tárgyában Göd Város Önkormányzat Polgármestere által 6-121-4/2010. számú határozatát az
Alkotmánybíróság 106/2010.(VI. 10.) sz. határozata alapján és Ket. 117.§ (1) bekezdése alapján
megváltoztatja az alábbiak szerint:
A közterület-használati díjat az időközben többször módosított 34/1991.(XI. 20.) sz. Ök. rendelet 1. sz.
mellékletének 2. pontja alapján 2010. második félévre 150. 000.-Ft-ban, azaz Egyszázötvenezer forintban
állapítja meg.
Figyelembe véve, hogy 2010. első félévére nincs érvényes közterület-használati díjtételünk, így erre az
időszakra az ezen rendeletben foglalt díjtétel alapján használati díjat állapítunk meg, melynek összege 150.
000.-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint.
E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől
számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.
Indokolás
A Family Frost Kft. 2010. január 4-én közterület-használat engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be. Ezen
kérelem alapján Göd Város Önkormányzat Polgármestere a közterület-használatát 6-121-4/2010. sz.
határozatával engedélyezte és kötelezte kérelmezőt 450. 000.-Ft összegű közterület-használati díj
megfizetésére. Ezen határozat ellen kérelmező fellebbezést nyújtott be.
A fellebbezés érdemi elbírálása előtt az Alkotmánybíróság 106/2010. (VI. 10.) sz. határozatával a vonatkozó
Ök. rendelet díjtételét 2010. évre vonatkozóan megsemmisítette.
2010. július hóban az Önkormányzat az Alkotmánybíróság határozatának figyelembe vételével új rendeletet
alkotott, amelyben a díjtétel jelen határozatban foglaltaknak megfelelően csökkent.
Tekintettel arra, hogy fellebbező a hatályon kívül helyezett díjtétel alapján a közterület-használati díjat egész
évre megfizette az Alkotmánybíróság határozata alapján 150. 000.-Ft összeget visszatérítettük.
Gyakorlatilag tehát a Family Frost Kft egész évre szóló használati díj fizetési kötelezettségét rendezettnek
tekintjük.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 11.§ (3) bekezdése alapján a határozat felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított 30
napon belül.
Az illetékre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. az irányadó.
Határidő: Azonnal
Felelős: Markó József Polgármester

4./ Szakáts-kert természetvédelmi kezelési terve
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
141/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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Elfogadja a Szakáts kert (783 hrsz) természetvédelmi kezelési tervét és annak végrehajtási utasítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző

5./ Magánóvodák támogatási megállapodása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.
Markó József elmondja, hogy jelenleg már folyamatban van a Fácán óvoda építése, ahol 75 fő fog majd
elférni. A terület mellett lévő teniszpályán a későbbiekben lehetőség lesz a további fejlesztésre.
Rábai Zita elmondja, hogy a magánóvodákat azért támogatja az önkormányzat, mert az önkormányzati
óvodákba már nem tudja az önkormányzat elhelyezni a gyerekeket, és ezek után fizet az önkormányzat.
Sipos Richárd szerint az anyagban olyan határozati javaslat van, amely a KOSB nevében szól.
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy két előterjesztésről van szó. Az egyik az idei évre szóló támogatás. A jövő
évre szóló támogatást a KOSB tárgyalta meg a PEKJB még nem.
Sipos Richárd szerint olyan javaslatról akarnak szavazni, amit a KOSB levett a napirendről és további
átdolgozásra visszaküldte.
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy most első sorban a tárgyévi támogatást szeretné lezárni.
Markó József elmondja, hogy a 2011-es évre szóló javaslatról egyenlőre nem kell szavazni. A KOSB miért
nem támogatta az előterjesztést?
Hlavács Judit szerint csak szeretnék olcsóbban megúszni a támogatást.
Dr. Bognár László szerint az idei évről kell csak szavazni. A jövő évi támogatásról még tárgyalniuk kell.
Dr. Pintér György javasolja, hogy az idei évre vonatkozó két javaslatról szavazzanak egyidejűleg.
A testület a javaslatokat 11 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatokat hozza:
142/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy határoz, hogy a saját fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert gödi vagy
Sződ-nevelek dűlői illetőségű gyermekek elhelyezésének a 2010/2011-es nevelési év 2010. szeptember 1.
napja és 2010. december 31. napja közötti időszakára a tanévkezdés miatti szükségszerűség miatt megkötött
támogatási szerződéseket a Képviselő-testület hagyja jóvá. Javasolja, hogy ennek forrásául forrását képezi a
2010. évi költségvetés „Általános tartalék” soráról „Magánóvodák támogatása” címére pótelőirányzatként 3.
853. 000.- Ft-os át nem léphető keretösszeg címén a Képviselő-testület soroljon át.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József jegyző
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143/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat a 2010. évi költségvetésének „2010. évi működési-felhalmozási pe. átadás” fejezete alatti
„Magánóvodák támogatása” során meglévő 2.212.180.-Ft terhére, továbbá az „általános tartalék” terhére e
sorra átcsoportosítandó 1.000.000.- Ft terhére, azaz mindösszesen 3.212.180.- Ft át nem léphető keretösszeg
terhére a 2010. naptári év január-december hónapjaira a Palánta Óvoda részére a keret 40%-át (legfeljebb
1.284.800.-Ft-ot), a Kuckó Óvoda részére a keret 25%-át (legfeljebb 803.000.-Ft-ot), míg a Waldorf
Óvoda részére a keret 35%-át (legfeljebb 1.124.200.-Ft-ot) működési támogatásként nyújtja a gödi (Sződneveleki), más jogcímen az önkormányzattól óvodai ellátás címén nem támogatott gyermekek után. A keret
át nem léphető. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a gyermekek után negyedévente, utólag 4400.- Ft/hó
támogatás hívható le.
Jóváhagyja az e keretek között megkötendő/megkötött támogatási megállapodásokat.
Ennek forrását képezi a 2010. évi költségvetés „Általános tartalék” soráról „Magánóvodák támogatása”
címére pótelőirányzatként 1. 000. 000.- Ft-os át nem léphető keretösszeg címén a Képviselő-testület
átsorolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József jegyző

6./ Ügyvédi megbízás perindításra
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. A jogi lépés megtételéhez szükséges a testületi döntés.
Dr. Bognár László elmondja, hogy az önkormányzat korábban ígéretet tett az Oázis lakóparkban lakóknak a
segítségnyújtásra.
Rábai Zita szerint elég fonák helyzet van, mivel a golfpálya előbb volt ott, mint a lakópark.
Dr. Pintér György szerint a határozat alapján csak bírósági eljárás következhet a döntés után.
Dr. Szinay József elmondja, hogy amennyiben a városvezetés úgy dönt, hogy csak peres úton lehet rendezni
a vitás kérdést, akkor már megvan a felhatalmazás, de ez nem jelenti a kötelező peres eljárás megindítását.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
144/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Keresetet indít a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon a Pólus Palace Zrt (székhelye 2132 Göd,
Kádár u. 49., Cg.: 13-10-040850) ellen birtokháborítás megszüntetése iránt. A kereset benyújtására és a peres
eljárásbeli képviseletre megbízást ad Dr. Nyitrai Judit ügyvéd (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.) részére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Markó József polgármester

7./ Pólus Péterrel kötendő megállapodás-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Markó József polgármester
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Markó József ismerteti az előterjesztést. Ma nincs élő szerződése a városnak sem Pólus Péterrel, sem a Pólus
Palace Zrt-vel. Amennyiben valóban fizet az előírt ütemezés szerint, akkor jövő év decemberében új
szerződést lehet kötni Pólus Péterrel. Véleménye szerint a gyakorlópálya balesetmentesítését is be lehet
foglalni a megállapodásba.
Dr. Pintér György ismerteti a tartozás pontos összegét. Kérdése, hogy az 5%-os kamat milyen módon kerül
befizetésre?
Forró Gábor a PEKJB kiegészítést kért az egyösszegű fizetés határidejére, de tájékoztatás alapján a PTK
szerint ilyenkor azonnali határidőt kell érteni.
Rábai Zita nem érti, hogy miért van szükség a tartozás részletekben történő kifizetésére, hiszen nem túl nagy
az összeg. Javasolja, hogy egyösszegben kérjék a megfizetést.
Sipos Richárd elmondja, nem érthető számára az 5%-os kamat. Miért nem jelenik meg a végösszegnél?
Rábai Zita javasolja, hogy a kettő tétel legyen összevonva a megállapodásban.
Dr. Garabon Sándor elmondja, a tartozását egy év alatt fizetné meg Pólus úr. Amikor fizeti az aktuális
részletet, akkor az 5% -os kamat időarányos részét is meg kell fizetnie.
Forró Gábor javasolja, hogy az előtörlesztés lehetőségét is vegyék be a megállapodásba.
Rábai Zita a 2-es pontba javasolja, hogy a tőketartozás legyen feltüntetve.
Markó József javasolja, hogy a gyakorlópálya problémáját is foglalják be a megállapodásba, legalább
műszaki terv szintjén tudja bemutatni.
Dr. Pintér György javasolja, hogy pontosítva legyen a kamatfizetés módja.
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 11 igen szavazattal elfogadja.
145/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pólus Péter 14. 537.036 Ft tartozásának megfizetése tárgyában a csatolt megállapodást elfogadja és
jóváhagyja. Ezen belül egyetért azzal, hogy Pólus Péter 1 évre szóló részletfizetési kedvezményt, továbbá 50
%-os mértékű területhasználati díj kedvezményt kapjon.
Javasolja, hogy golf gyakorlópálya balesetmentesítésének megoldása, az előtörlesztés lehetősége valamint a
kamatfizetés pontosítása kerüljön be a megállapodás-tervezetbe.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodás pontos betartását kísérje figyelemmel.
Amennyiben a megállapodás megszegését tapasztalnák, erről a Képviselő-testületet tájékoztassák.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-tervezet az előterjesztés szerinti kiegészítésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8./ Maximális csoportlétszámtól eltérés engedélyezése
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
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146/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatal felé, a gödi közoktatási intézményekben a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletének I. részében meghatározott maximális
osztály (csoport) létszámok túllépésének engedélyezésére a 2010/2011. tanévben az alábbi bontásban:
- a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 alsó tagozatos osztályánál
előállt 3 fő létszámtúllépés,
- a Huzella Tivadar Általános Iskola számára 12 alsó tagozatos osztályánál előállt 47 fő létszámtúllépés,
- a Kincsem Óvoda számára 12 csoportjánál előállt 47 fő létszámtúllépés,
- a Kastély Központi óvoda 7 csoportjánál előállt 15 fő létszámtúllépés
- valamint a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészeti
képzésénél a Néptánc Előkészítő 1. csoportjánál 6 fő létszámtúllépés
engedélyezése tárgyában.
Felkéri Göd Város Önkormányzat jegyzőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az engedélyezési
eljárás megindításához.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző
Szünet
Forró Gábor nem jött vissza.
9./ Göd-alsói vasúti gyalogos átjáró pótelőirányzat biztosítása
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. A szerződést az önkormányzat a MÁV-val már korábban, a
testület döntése alapján megkötötte. A tervezés során vált ismertté, hogy a kivitelezés több, mint 2 millió Fttal kerül többe, ehhez szükséges a pótelőirányzat biztosítása.
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
147/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy a MÁV Zrt. és a Göd Város Önkormányzata között 2010. július 12-én „Felhalmozás célú
pénzeszköz (beruházási forrás) átadás-átvétele - Gyalogos átjárók tervezése és kivitelezése Alsógöd
megállóhelynél” tárgyában megkötött szerződésben a tárgyi projekt lebonyolítására átadott 12. 000. 000,- Ft
kiegészítéseként az Önkormányzat 2. 593. 950,- Ft pótelőirányzatot biztosít a Fiducia kötvény terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

10./ Hegyközújlaki Népfőiskola támogatási kérelme
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
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Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 90-es években az ottani református lelkész, Orbán
Zoltán alapította meg a népfőiskolát. Most ismét támogatási kérelemmel fordultak az önkormányzathoz.
Kérte Orbán úrtól, hogy adja be írásba a támogatási kérelmét, de ez nem történt meg. A testvérvárosi
kapcsolatokat az ottani önkormányzat képviseli és nem Orbán úr. Hegyközújlakkal egyébként nincs
testvérvárosi megállapodás sem.
11./ Egyebek
I./ TÁMOP-5.2.5.B-10/1. projekt – „A” komponens
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Kis-Kása Éva elmondja, a korábbi pályázati beszélgetések során merült fel, hogy szükség lenne erre a
pályázatra is, hiszen több előnye is származna a városnak belőle. El kellene gondolkodni azon, hogy csak a
városban vagy az egész térségben működne a pályázat. A legnagyobb feladat a fiatalok megmozgatása lenne.
Forró Gábor visszajön.
Rábai Zita egyetért azzal, hogy a pályázatot benyújtsák, de a pályázat valódi tartalmát nem ismerik, mivel
nincs megfelelően kidolgozva. Tudomása szerint ez a pályázat már régóta ki van írva és nem most történt ez
meg.
Dr. Pintér György kérdése, hogy a maximumra pályáznának?
Kis-Kása Éva elmondja, hogy a 80 millió Ft-ot pályázzák meg.
Rábai Zita elmondja, hogy a szerződéskötéstől el lehet állni, a megkötött szerződéstől már nem.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
148/2010. (XI. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért a TÁMOP-5.2.5.B-10/1. projekt „A” komponensének – Gyermekek és fiatalok társadalmi
integrációját segítő programok: Ifjúságügyi komponens – megvalósításával, támogatja a pályázat
elkészítését azzal, hogy kéri az illetékes előadókat és intézményvezetőket a szükséges adatok rendelkezésre
bocsátására, továbbá hozzájárul a pályázat benyújtásához.
Ugyanakkor azzal a kéréssel fordulunk a potenciális együttműködő partnerekhez, hogy a projekt tartalmára
és időtartamára vonatkozó, Göd Város Önkormányzatával megvalósuló együttműködésre vonatkozó
ifjúságügyi megállapodást szíveskedjenek aláírni.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

II./ Mikulás ünnepség, Betlehemi műsorok-előirányzat módosítása
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Hlavács Judit kérdése, hogy kiknek szól a műsor?
Markó József elmondja, hogy a városban lakóknak.
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A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
149/2010. (XI. 24.) sz. Ök. Határozat
Göd Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 90. 000 Ft-tal támogatja a József Attila Művelődési Ház által megrendezendő Mikulás
ünnepséget, valamint 150. 000 Ft-tal a Betlehemi műsorokat.
Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításáról.
Fedezet: Átadott pénzeszköz - Egészségügyi szűrővizsgálatok előirányzata
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József jegyző

Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontokat zárt ülésen kell tárgyalni.
A testület a zárt ülés megtartását 11 igen szavazattal elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza.
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. Mivel több hozzászólás nem érkezik, megköszöni a
részvételt és az ülést bezárja.
K. m. f.
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