
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Kovacsik Tamás nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy a 12-es napirendi pont legyen levéve. Az 
egyebekben egy javaslata lenne az alsógödi Széchenyi stranddal kapcsolatban.  
 
 
A testület 10 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója és az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésének háromnegyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Helyi adórendeletek módosítása és a 2011. évi adókoncepció 
Előterjesztő: Jakab Gábor ov. 
 
3./ A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
4./ A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
5./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
6./ 05/11 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
7./ Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
8./ 2075 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
9./ Magánóvodák 2011. évi támogatása /az előterjesztés a 2010. 11. 24-i ülésre kiosztásra került/ 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
10./ Felterjesztési jog gyakorlása 
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
 
11./ 4732/9 hrsz-ú ingatlan átminősítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
12./ KMRFT-TEUT-174/2009 pályázati támogatás maradványértékéről lemondás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
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13./ KMRFT-TEUT-173/2009 pályázati támogatás maradványértékéről lemondás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
14./ KKK Közlekedés Biztonsági Tervezés 2010 – Pályázat – körforgalmi csomópont 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
15./ KKK Közlekedés Biztonsági Tervezés 2010 – Pályázat – Pázmány P. u. közelében 
buszmegálló létesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
16./ Tájékoztató pályázati lehetőségekről 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
17./ Ilka-patak vízjogi létesítési engedélyezési eljárásával kapcsolatos keresetindítás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
18./ Fellebbezés a Szociális Bizottság 16/2010. (X. 26.) sz. határozata ellen /zárt ülés/ 
Előadó: Lenkei György SZB elnök 
 
Egyebek 
I./ 525 hrsz-ú közterületen lévő szivattyú cseréjének finanszírozása 
 
 
 
Markó József a két ülés közötti eseményekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Szirt Invest két egység 
megépítését vállalta. Az első elkészült, de az Oázisban lévő épület nem fog megvalósulni. Az lenne az 
álláspontjuk, hogy kárpótlásul a mostani épületben lévő terülteket a kötbéren felül adják át az 
önkormányzatnak. Amennyiben a tárgyalások lezárulnak, akkor a testület elé fogják terjeszteni. A 
másik, ami szintén lényeges, az a Nevelek dűlő sorsa. A szakértők több variációt készítettek el. Van 
olyan, ami elfogadhatónak tűnik és úgy néz ki, hogy Sződ is hajlandó a megállapodásra. Erre is 
hoznak majd egy javaslatot.  
 
 
 
1./ Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója és az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésének háromnegyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően elkészült a koncepció, amit a 
bizottság megtárgyalt. Az egyik kiinduló pont, hogy ez csak egy koncepció és pontos számokat nem 
tartalmaz, mivel még a központi költségvetés sem került elfogadásra.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a bizottság a koncepciót megtárgyalta. Javasolták, hogy a HIPA mértékét 
1,9%-ra módosítsák és amennyiben lesz rá lehetőség, akkor csökkentsék. 
 
Sipos Richárd a 6. oldal 3. bekezdéséhez lenne kérdése, hogy volt-e már korábban is a koncepciókban 
ez a mondat? Véleménye szerint a koncepció azt sugallja, hogy elbocsátások várhatóak.  
 
Markó József elmondja, hogy a város jövőre rosszabb körülmények közé kerül, mivel el kell kezdeni 
az adósságok törlesztését.  
 
Dr. Pintér György szerint az a korrekt, ha az elképzeléseket korrekten és előre leírjuk. Az 1,9-es 
módosítást befogadja és ennek következménye is lesz majd a helyi adóknál, amit szintén módosítani 
kell. 
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Rábai Zita elmondja, hogy volt egy várakozás benne, de ez nem valósult meg és a mostani koncepció 
szinte ugyanaz, mint a tavalyi. Nem szívesen látja a városi előterjesztésben, hogy a kormány mit 
tervez az ország többi területén. Az egyetlen újdonság a Fiducia kötvény törlesztésének megkezdése. 
Véleménye szerint nincs semmi alternatíva ennek finanszírozására. Kifogásolja, hogy semmilyen 
fejlesztési koncepció nem szerepel az előterjesztésben. 
 
Markó József elmondja, hogy amennyiben jó javaslatokat mondanak, akkor nagyon szívesen beteszik 
a koncepcióba, hiszen az a városé. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a költségvetési koncepcióba szokás beemelni a költségvetési törvény 
bizonyos szakaszait. 
 
Rábai Zita elmondja, nyitott arra, hogy együttműködjön a város vezetésével. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a koncepció formáját törvény határozza meg.  
 
Rábai Zita véleménye szerint most a költségvetési koncepcióról van szó, nem politikai vitákról és 
most csak a Polgármester politizál. Tudomása szerint a tavalyi évben elég sok hitelt kellett felvenni 
ahhoz, hogy működőképes legyen az önkormányzat, ezért mondta, hogy elég ingatag volt a 
költségvetés.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja.  
 

153/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
úgy dönt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját és azzal egy időben benyújtott, 
a 2010. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2./ Helyi adórendeletek módosítása és a 2011. évi adókoncepció 
Előterjesztő: Jakab Gábor ov. 
 
Markó József elmondja, hogy az adó mértéke akkor módosítható év közben, ha az az adózó részére 
kedvezőbb.  
 
Dr. Pintér György kiegészítésként elmondja, hogy a helyi építményadó kivethető maximális mértéke 
központilag emelkedik, de az adó itt változatlan marad. Az előterjesztéshez képest annyi a módosulás, 
hogy az adó mértéke 1,9 %. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy nem megfontolandó a jövő évre vonatkozóan az adómérték csökkentése? 
 
Markó József szerint célszerűbb utólag megadni a kedvezményt és nem előre, mert akkor 
motiváltabbak lesznek az adózók. 
 
Rábai Zita szerint a kiemelt adózókra vonatkozik az építményadó csökkentése. Tudomása szerint az 
50 és 100 millió Ft közötti adózóknak nem kell IPA feltöltést végeznie. Az 1,9-re mérsékléssel 
kapcsolatban elmondja, hogy nem tartja logikusnak, mert nem ilyen helyzetben szoktak adót 
csökkenteni.  
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Forró Gábor elmondja, hogy az adócsökkentés nem csak a kiemelt adózókat érinti.  
 
Markó József elmondja, hogy az elmúlt évek költségvetése stabil volt és nem kellett felvenni sem a 
folyószámlahitelt, sem a munkabérhitelt. A fejlesztéseket valóban a kötvényből fedezték.  
 
Rábai Zita szerint a kötvény egy részét felélték és korábban arról volt szó, hogy be fogják fektetni 
olyan fejlesztésbe, ami később bevételt hoz az önkormányzatnak.  
 
Markó József elmondja, hogy valóban használtak fel a kötvényből fejlesztésre, de nem csak abból 
történtek a fejlesztések, hanem a költségvetésből is. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

154/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
felkéri a jegyzőt, a 2011. évi költségvetés tervezetének bevételi oldalán az iparűzési adónál a jelenlegi 
2% helyett 1,9%-os adómértékkel, a többi adónem esetében a 2009. december 10-én kihirdetett 2010. 
évre megállapított adómértékekkel számoljon. 
Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés tervezetében – az önkormányzati 
adóztatás tekintetében – a következő tételek figyelembe vételét javasolja: 

 

ADÓNEMEK ÉS ADÓ SZAKTERÜLETEN 
JELENTKEZŐ BEVÉTEL-FAJTÁK 

2011. évre tervezett bevételi összegek 
(Ft-ban) 

Építményadó 270 000 000
Telekadó 70 000 000
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 3 000 000
Iparűzési adó  600 000 000
Gépjárműadó 160 000 000
Talajterhelési díj                                                   5 000 000
Késedelmi pótlék és bírság 12 000 000
Összesen: 1 120 000 000

Határidő: folyamatosan 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2010 (XII. 15.) számú önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló  

39/2005.(XII. 16.) sz. Ök. rendelet módosításáról   
 

1. § 
 

Az Ipa r. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

     „3. §” 
 
Az adó mértéke 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,9%-a.  
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(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 37.§ (2) bekezdés szerinti 

tevékenység-végzése után naptári naponként 5000.-Ft. 
                   

                    2. § 
 

(1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az Ipa r. 5-6 §-ai, a 7.§ (1) 

bekezdésének második mondata és (2) bekezdése, továbbá az 1. § első tagmondata helyébe „Az 
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ában” szöveg lép.  

(3) E § 2011. január 3-án hatályát veszti.     
 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2010. (XII. 15.) számú ök. rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelete m ó d o s í t á s á r ó l 
 

 
1.§ 

 
A Td. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

 
„3.§ 

 
(1) Locsolási célú felhasználásra a május 1 - szeptember 30. között felhasznált vízmennyiség 10 

% -a vehető figyelembe és vonható le az adóalapot képező vízmennyiségből, amennyiben a 
kibocsátó a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb vízbeszerzési lehetőséggel (pl.: ásott, 
fúrt kút) nem rendelkezik. 

 
(2) Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a 

talajterhelési díj alapjából feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodás DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt-nek– a továbbiakban szolgáltató – történő bejelentését hitelt érdemlően, 
a szolgáltatótól szerzett igazolással, ennek hiányában korrigált vízdíj számlával, a vízvezeték 
megjavíttatását pedig a szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja. 

     
(3) A talajterhelési díj alapjának megállapítása során - a (2) bekezdésben meghatározott feltételek 

fennállása esetén - a vízvezeték-meghibásodás hónapjára eső vízmennyiségként a szolgáltató 
által igazolt, vízvezeték meghibásodásának hónapja előtti egy éves időszak vízfogyasztásának 
1/12 részével megegyező mérték vehető figyelembe.  

 
(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a felhasznált vízmennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó a szennyvíztárolóból az arra feljogosított szervezettel - Göd Város esetében ez a 
Városkút Szolgáltató KFT (2151 Fót, Keleti Márton u. 11.)- szállíttat el. 

 
(5) Nem terheli díj fizetési kötelezettség azt a magánszemély kibocsátót, aki egyedülálló, állandó 

lakosként az adott ingatlanban egyedül él, és igazolni tudja, hogy a jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét nem éri el és az évi vízfogyasztása 
nem haladja meg a 36 m3–t. 
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(6) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Településellátó Szervezetet - mint kibocsátót- az általa 
fenntartott illetve üzemeltetett  

 Jácint utcai temetőben 
 Nemeskéri úti temetőben 
 Pázmány Péter utcai temetőben valamint a 
 Pesti úti temetőben 

  felhasznált vízmennyiség után  
 

2. § 
 

    (1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. . 
 
    (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg: a Td 
            

bevezető szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép:  
 

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A § (2) bekezdésében valamint 26. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:” 
A Td. 
4. § (4) bekezdésében a „4.§ (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „3.§ (5) bekezdés” szöveg, 
az 5. § (1) bekezdésében a „(Dunamenti Regionális Vízmű Rt. 2600 Vác, Hóman Bálint u. 
3.)„szövegrész helyébe a „(DMRV Duna menti Regionális Vízmű Zrt. 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 
3.)„szöveg 

lép. 
 
  (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Td. 5. § (4) bekezdése hatályát veszti.  
 
  (4) E § 2011. január 3-án hatályát veszti.  
 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2010. (XII. 15.) sz. Ök. rendelete 
 a helyi telekadóról szóló 33/2005. (XII. 02.) sz. rendelete m ó d o s í t á s á r ó l  

 
 1. §  

     
A Tr. 5. § (1) bekezdésében a „beépítetlen belterületi földrészlet” szövegrész helyébe a „telek” szöveg 
lép, egyúttal hatályát veszti a Tr.  
5. § (1) és (2) bekezdésében „Az adó mértéke” szövegrész 
7-8 §-ai 
9. § (1) bekezdésének második mondata és (2) bekezdése.   
 

2.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. 
(2) E § 2011. január 3-án hatályát veszti.  

 
 

Polgármester     Jegyző 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ 2010. (XII. 15.) sz. Ök.  

rendelete a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló   
34/2005. (XII. 02.) sz. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l  

 
1.§ 

 
Az Ir. 5. §-a, 6.§ (1) bekezdésének második mondata és (2) bekezdése valamint az 1. §-ában a 

„határozatlan időre” szövegrész hatályát veszti.  
 

2.§  
 

(1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.  
(2) E § 2011. január 3-án hatályát veszti.  

 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 
 
3./ A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Lenkei György a 64. oldalon az eredeti szövegben az van benne, hogy meg kell tiltani a reklámozási 
tevékenység hangos hirdetését. Javasolja, hogy a felvásárlók részére is legyen ez megtiltva.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 10%-os emelést javasolta.  
 
Dr. Pintér György a 64.oldalon az elírást kéri javítsák, mivel a házaló kereskedelmet akarják 
megtiltani. 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti a VKB javaslatait, amiket, mint előterjesztő befogad.  
 
Rábai Zita nem érti, hogy miért zavarja a lakosságot az, ha valaki magát hangos bemondóval hirdeti.  
 
Lenkei György szerint korábban más volt a város ellátottsága, mint most.  
 
A testület az előterjesztést a kiegészítésekkel együtt 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

32/2010. (XII. 15.) sz. Ök rendelet 
a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
Az eredendően közlekedési és közösségi célú közterületek védelme, egyéb célú hasznosításuknak a 
közérdek érdekében való egészségügyi, településkép és forgalomszabályozási szempontú keretek közé 
szorítása érdekében az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a heyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a 
248/2008. (X.29.) Korm. sz. rendeletben biztosított szabályozási lehetőségekre Göd Város 
Önkormányzata a következő rendeletet alkotja.  
 

1.§ 
 
(1) A 34/1991. (XI.20.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének f./ pontja 
hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„f./ hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint a 
közterületbe 10 cm-nél jobban benyúló portál, kirakat elhelyezésére,” 
 
(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének g./ pontja hatályát veszti. 
 
(3) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének h./ pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
„Ez alól kivételt jelent az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzett járdaépítés 
anyagainak tárolása legfeljebb 5 napig.” 
 
(4) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének i./ pontjának „mozgóboltra” szava hatályát veszti. 
 
(5) A Rendelet 2. § (1) bekezdésének p./ pontja hatályát veszti. 
 
(6) A Rendelet 2. § (2) bekezdésének „A mozgóboltra kiadott engedély...” kezdetű mondata hatályát 
veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A mozgóboltra kiadott engedély Göd város közigazgatási területének egy-egy részére vagy egészére 
adható ki. A településrészek lehatárolása és mérete hozzávetőlegesen megegyezik egy helyhez kötött, 
háztartásokban szokásos felhasználású fogyasztási cikkeket forgalmazó kis-közepes méretű és 
forgalmú kiskereskedelmi üzlet vásárlói vonzáskörzetével, más szóval azzal a területtel ahonnan a 
helyhez kötött üzlet vásárlói jellemzően vásárlóként megjelennek. A településrészenként kiadható 
mozgóboltra vonatkozó közterület-használati engedély és annak díjtétele jelentősen nem térhet el a 
helyhez kötött kereskedelem részére adható közterület-használat díjtételétől, ezzel kiegyenlíti a 
mozgóboltok eddigi terjesztési lehetőségekben előálló versenyelőnyét. A nevezett településrészi 
lehatárolást e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.” 
 
(7) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g./, h./ és i./ pontokkal egészül ki: 
„g./ forgalomszervezési okból, az említett útszakaszokon meglévő, oktatási intézménynek ottléte által 
súlyosbított nagy forgalomhoz képest gyenge  áteresztőképesség okán a Petőfi Sándor utca Alkotmány 
utca és Jávorka Sándor utca közötti szakaszára és a Lenkey utca Kálmán utca és a Bozóky Gy. tér 
közötti szakaszára. Ezt a kikötést az engedélyben fel kell tüntetni. 
h./ mozgó- és alkalmi árusítás, javító-szolgáltató tevékenység, mozgóbolt, alkalmi vásár, felvásárlás 
tevékenységre hangosítás vagy hangos reklámozás következők szerinti korlátozását mellőző módon. E 
tevékenységek során Göd város egész területén tilos erősítés vagy a nélküli reklámozás, 
figyelemfelhívás célú hangkibocsátás, zajkeltés. 
i./ Az e bekezdésben szabályozott korlátozásokat a közterület-használati engedélyben – amennyiben 
annak kiállítása általában lehetséges – a jogkövetkezményekre utaló tájékoztatással ki kell kötni.” 
 
(8) A Rendelet 5. § (2) bekezdésébe beillesztésre kerül a 2. §. (1) bek. „u./” pontra való hivatkozás. 
(mozgóbolt). 
 
(9) A Rendelet 6. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A pavilon, reklámtábla, -oszlop, -berendezés esetében a tulajdonos nevét, címét, érvényes 
telefonszámát és az engedély számát is látható helyen fel kell tüntetni és ezt fenn kell tartani.” 
 
(10) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében a „10 óra” szövegrész helyébe „14 óra” rendelkezés lép, 
továbbá az „E területek használata...” kezdetű mondat hatályát veszti. 
 
(11) A rendelet 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) A közterület-használati engedély lejártát vagy visszavonását követően az engedélyes köteles saját 
költségére és veszélyére az eredeti állapotot helyreállítani. Folyamatos vagy idényszerűen visszatérő 
engedélyezés esetén eredeti állapot alatt a legelső engedély kiadását megelőző állapotot kell érteni. A 
kikötést az engedélybe is bele kell foglalni.” 
 
(12) A rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
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„(3) Göd város egész közigazgatási területén közterületen koldulni, valamint házaló kereskedelmi 
tevékenységet folytatni tilos.” 
 
(13) A Rendelet 10. § (1) bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki: 
„c./ aki a közterület-használati engedélybe e rendelet alapján foglalt kikötést, feltételt teljes mértékben 
nem teljesíti, a korlátozásokat teljes mértékben nem tartja be.” 
 
(14) A Rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A közterület-használati engedély illetve jogosultság hatályát veszti, amennyiben az engedélyes a 
10. § (1) bekezdésébe foglalt szabálytalanságokat elköveti, függetlenül a szabálysértési eljárás 
állásától. Az ilyen engedélyes – kérelmére - az éves díj ténylegesen igénybe nem vett hátralévő 
időarányos részének visszatérítésére jogosult.” 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet 1. számú melléklete 
lép. 
(2) A Rendelet  a következő 2. számú melléklettel egészül ki. 
(3) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 
 polgármester               jegyző 
 
 
 
 
A közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet 1. számú melléklete 
 
 

Közterület-használat díjtételei 
 

Megnevezés Díjtétel  2011. 
 I. II. III. 

1./ Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb.                          740.-
Ft/m2/hó 

660.-
Ft/m2/hó 

580.-
Ft/m2/hó 

2./ Mozgóbolt (településrészenként) 40.000.-Ft/év/városrész 

3./ Alkalmi árus (pattogatott kukorica, édesség, sorsjegy, fenyőfa, 
dísznövény, virág árusítás, stb.) 

 
7.300.-Ft/nap 

4./ Alkalmi szolgáltatás (kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés 
cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.) 

 
8.800.-Ft/nap 

5./ Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló hirdetőtábla, 
oszlop, berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 
cm-re túlnyúló portál, kirakat 

 
3.050.- 

Ft/m2/hó 

 
2.400.- 

Ft/m2/hó 

 
1.700.- 

Ft/m2/hó 

6./ Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás  
750.- Ft/m²/hó 

7./ Vendéglátó-ipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás, 
vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, 
árukirakodásra 

 
 

900.- Ft/m2/hó 

8./ Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvény, 
film és TV felvétel, mutatványos tevékenység, belépődíjas 
rendezvény 

 
 

esetenkénti megállapodás 
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9./ Gépjármű tárolás (csak akkor, ha közterületi lehetőség, 
megengedi hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen 
járművek esetében) 

 
22.000.- Ft/hó 

10./ Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 4.000.- Ft/hó 
 
 
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület 
 II. terület Pesti út és Duna közötti terület 
 III. terület Pesti úttól keletre eső terület 
 
 
 
A közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet 2. számú melléklete 
 
A mozgóboltok közterület-használata esetén Göd város következő városrészeire lehet engedélyt 
kérni. 
A 8 városrész megegyezik a 2010. évi általános önkormányzati képviselőválasztások alkalmával alkalmazott 
egyéni választókerületi (körzeti) lehatárolással, mely 8 körzetet állapított meg. Ez grafikusan megjelenítve a 
következő: / a térkép jkv. melléklete/ 
 
 
 
4./ A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a VKB javaslatát foglalták rendeleti 
formába.  
 
Lenkei György javasolja, hogy legyen egy átmeneti állapot, amikor lehet égetni, ez pedig a pénteki 
nap legyen. A tilalom a kerti sütésre-főzésre nem vonatkozik. 
 
Rábai Zita egyetért az átmeneti időszakkal. Véleménye szerint a komposztálást kell népszerűsíteni és 
elterjeszteni a lakosság körében. Nagyon sokan azért hagyják abba a komposztálást, mert nem tudják a 
módszerét. Amikor ezt elfogadták a lakók, akkor lehet az égetést teljesen megtiltani. 
 
Sipos Richárd kérdése, hogy a korábbi rendet sikerült betartatni, történt már felelősségre vonás? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy többször intézkedtek már a közterület-felügyelők szabálytalan 
égetés miatt.  
 
Markó József elmondja, hogy most ingyen viszik el a zöldhulladékot és mégis égetnek és füstölnek. 
Foglalkozni kell majd a zöldhulladék elszállításával és esetleges fizetővé tételéről. El kell gondolkodni 
a városi komposztáló létesítéséről is.  
 
Rábai Zita vannak olyan közterültek, amit a lakosok gondoznak, mert a zöldhulladékot eddig 
elszállították ingyen.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 33 (2010. XII. 15.) sz. Ök. rendelete 
helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 
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(1) A rendelet 11. §. (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
(1) Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló tűzgyújtás és égetés Göd Város teljes 

közigazgatási területén csak pénteken engedélyezett! 
 
(2) 11. §. (3), (4), (5) bekezdése eltörlésre kerül. 

(3) A rendelet 14. §. (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
(1) Aki a helyi rendelet levegő védelmére vonatkozó szabályait megszegi, 30. 000,- Ft-ig terjedő 
bírsággal sújtható. Ismételt környezetszennyezés esetén a bírság újból kiszabható. 

 
2.§ 

A rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József 
    polgármester           jegyző 

 
 
 
5./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György elmondja, hogy a SZB támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy ez csak az első lépés. Ezt követően még hosszú eljárás következik, 
mire a körzet kialakul és működni kezd. Az új körzet kialakítását követően még az is előfordulhat, 
hogy az önkormányzatnak kell az első időben az orvost fizetni. 
 
Hlavács Judit szerint a lehetőséget meg kell adni egy új körzet kialakítására.  
 
Rábai Zita szerint a Szirt Invest azért kapott zöld utat, mert megígérte, hogy az Oázis Lakóparkban is 
épít rendelőt, ami megoldja az ott élők ellátását. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 34/2010.(XII. 15.) sz. Ök. rendelete az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek megállapításáról szóló 10/2006.(V. 05.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1. §.  
 

A rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul és kiegészül: 
 

GÖD VÁROS HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEI: 
 
1. sz. KÖRZET  

• Alsógöd utcái – kivéve a 3. sz. körzethez tartozó utcákat. 
2. sz. KÖRZET 

• Felsőgöd utcái – kivéve a 3. sz. körzethez tartozó utcákat. 
3. sz. KÖRZET 

• Alagút utca – Hernád utca – Rómaiak útja és a Budapest-Vác vasútvonal által határolt terület. 
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• Ady Endre út – Budapest-Vác vasútvonal és a Kinizsi út által határolt terület. 
• Oázis Lakópark 
• Göd-Újtelep. 
 

2. §. 
 

Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Markó József                                         dr. Szinay József 
polgármester      jegyző 

 
 
 
6./ 05/11 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

155/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
Belterületbe vonja a 05/11 hrsz-ú ingatlant és felkéri a Jegyzőt, hogy a belterületbe vonással és a 
telekösszevonással kapcsolatos intézkedéseket a mellékelt vázrajznak megfelelően hajtsa végre. 
Felhatalmazza a Polgármestert a belterületbe vonással és a telekalakítással kapcsolatos 
megállapodások aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
7./ Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez csak egy váz, amit folyamatosan ki lehet 
egészíteni. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

156/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
A képviselő-testület 2011. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

2011. január 26. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. január 18. 16 óra 
 
1./ Városi ünnepségek meghatározása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: KOSB 



 236

 
Egyebek 
 

2011. február 23. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. február 15. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője, 
 
2./ A 2010. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője, 
 
3./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2010. évi működéséről 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: rendőrkapitány, őrsparancsnok  
 
4./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előadó: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
4./ Egyebek 
 

2011. március 23. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. március 14. 16 óra 
 
1./ 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése 
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor ov. 
Véleményező bizottság: SZB 
 

2011. április 27. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. április 19. 16 óra 
 
1./ 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője,  
 
2./ Tájékoztató a 2010. évben történt pénzügyi-, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
A napirend előadója: belső ellenőr 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Németh László Általános Iskola művészetoktatási díjairól szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, KOSB 
 
4./ Egyebek 
 

2011. május 25. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. május 17. 16 óra 
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2011. június 29. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. június 21. 16 óra 
 
 

JÚLIUS - AUGUSZTUS TANÁCSKOZÁSI SZÜNET 
 

2011. szeptember 21. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. szeptember 13. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
3./ Egyebek 
 

2011. október 19. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. október 11. 16 óra 
 
1./ Maximális csoportlétszámtól eltérés engedélyezése 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
2./ Egyebek 
 

2011. november 16. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. november 8. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
3./ 2012. évi belső ellenőri munkaterv 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4./ Egyebek 
 

2011. december 14. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2011. december 6. 16 óra 
 
1./ A képviselő-testület 2012. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: valamennyi bizottság 
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Meghívandó: intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
2./ Adórendelet módosítások 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Intézményi térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
Véleményező bizottság: PEKJB, SZB 
 
4./ Közterület-használati díjtételek módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
5./ Szemétszállítási díjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
Véleményező bizottság:  PEKJB, VKB 
 
6./ Buszközlekedés viteldíjainak módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
Véleményező bizottság:  PEKJB 
 
Egyebek 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
8./ 2075 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György elmondja, hogy az SZB tárgyalta az előterjesztést.  
 
Sipos Richárd szerint a határozati javaslat nincs összhangban a szerződés-tervezettel, mivel ott 
pontosan meghatározzák a civil szervezeteket.  
 
Lenkei György elmondja, a szerződésben szereplő civil szervezetek jelezték, hogy az ingatlant 
használni kívánják.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a 6-os pontban legyen meghatározva, hogy csak gödi székhelyű 
civil szervezetet fogadhassanak be.  
 
Markó József egyetért azzal, hogy a 6-os pontot pontosan fogalmazzák meg.  
 
Rábai Zita szerint a civil szervezetek a törvényben meg vannak határozva.  
 
Lenkei György elmondja, hogy eddig itt egy működő, életképes rendszer volt.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
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157/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének Gödi Szervezetével az önkormányzat tulajdonát 
képező gödi 2075 hrsz. ingatlan bérlete tárgyában 2008. dec. 18-án létrejött bérleti szerződést 2012. 
december 31-ig meghosszabbítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosítás elkészíttetésére és aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
9./ Magánóvodák 2011. évi támogatása /az előterjesztés a 2010. 11. 24-i ülésre kiosztásra került/ 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor ismerteti a PEKJB javaslatát. 
 
Sipos Richárd véleménye szerint az önkormányzat azokat is támogatja, akik egyébként is 
magánóvodákba jelentkeztek volna és ezt indokolatlannak tartja. 
 
Rábai Zita kérdése, meg lehet azt állapítani, hogy ki az, aki kiszorult az önkormányzati óvodából?  
 
Markó József elmondja, hogy ezt nem lehet igazából megállapítani. 
 
Hlavács Judit szerint, amikor a rendszer kialakult, akkor még nem volt akkora igény a 
magánóvodákra. Véleménye szerint a döntés mechanizmusa nem teszi lehetővé azt, hogy kijátsszák az 
önkormányzatot. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

158/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
A nem önkormányzati közoktatási szerződés által biztosított magánóvodai férőhelyekre 2011. január 
1-től nem kíván 4400Ft/fő/hó vagy más összegű támogatást nyújtani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
10./ Felterjesztési jog gyakorlása 
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
 
Sipos Richárd ismerteti az előterjesztést. A javaslata a központi költségvetés önkormányzatokra 
fordítandó részére vonatkozna.  
 
Markó József szerint amennyiben minden önkormányzat a saját szempontját nézi és felterjesztéssel 
fordulna a kormányhoz, akkor nagy káosz keletkezne. Véleménye szerint az igazi felterjesztő az 
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önkormányzati szövetség lenne. A felterjesztésnek igazi értelme akkor lehetne, ha konkrét 
alternatívákat tartalmazna.  
 
Forró Gábor egyetért azzal, hogy ez csak politizálás és nincs szakmai háttere.  
 
Sipos Richárd véleménye szerint Gödöt is annyira érinti a központi költségvetés, mint bármely más 
települést. 
 
Markó József szerint a beterjesztett anyag vélemény, ami a központi költségvetéshez kapcsolódik.  
 
Rábai Zita a kezdeményezést alapvetően jónak tartja. Ami miatt visszásnak tartja, hogy a 
parlamentben ülnek polgármesterek is, akik vélhetően meg fogják szavazni a költségvetési törvényt.  
 
Hlavács Judit szerint, amennyiben több önkormányzattól is érkezik ilyen felterjesztés, akkor annak 
már jelentősége lehet. De ugyanez lehet a hátránya is, mert sablonossá válik. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a felterjesztést eljuttatta az országgyűlési képviselőnek. 
 
A testület az előterjesztést 2 igen, 2 nem, 6 tartózkodással nem fogadja el.  
 
 
 
11./ 4732/9 hrsz-ú ingatlan átminősítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 35/2010.(XII. 15.) sz. Ök. rendelete  
a vagyongazdálkodásról szóló 18/1999. (VI.22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 

hrsz ingatlan 
címe 

ingatlan 
megnevezés 

terület 
m2 

tulajdoni 
hányad forgalom képesség megjegyzés 

4732/9 
Névtelen 

utca Kivett, út 1716 1/1 forgalomképtelen  
 
Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 
 
12./ KMRFT-TEUT-174/2009 pályázati támogatás maradványértékéről lemondás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy nem lehetett volna a megmaradt összeget valamilyen módon felhasználni 
és szerződést módosítani? 
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Rábai Zita tudomása szerint van lehetőség a szerződések módosítására, de azt alaposan meg kell 
indokolni. Ez is csak abban az esetben lehet, ha nem határozták meg előre a konkrét műszaki tartalmat.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

159/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
Lemond a KMRFT-TEUT-174/2009 regisztrációs számú, Kossuth utca felújítása a Pesti út és a 
Schweidel utca között című pályázat kapcsán megkötött 130011109U számú Támogatási szerződéssel 
elnyert 9.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás fel nem használt 3.559.729 Ft maradvány 
értékről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
 
13./ KMRFT-TEUT-173/2009 pályázati támogatás maradványértékéről lemondás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

160/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
Lemond a KMRFT-TEUT-173/2009 regisztrációs számú, Kálmán utca felújítása az Ady utca és a 
Deák Ferenc utca között című pályázat kapcsán megkötött 130011309U számú Támogatási 
szerződéssel elnyert 11.062.500 Ft vissza nem térítendő támogatás fel nem használt 3.407.736 Ft 
maradvány értékről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
 
14./ KKK Közlekedés Biztonsági Tervezés 2010 – Pályázat – körforgalmi csomópont 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Felmerült kérdésként, hogy nem lenne-e jobb a régi tervet 
átdolgoztatni saját forrásból, mint újat készíttetni? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a 2000-es terv már használhatatlan, mert olyan mértékben 
módosították a jogszabályokat. 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy milyen összegű beruházást jelentene a csomópont megépítése? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a korábbi költségbecslés szerint kb. 80-100 millió Ft.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy van esély arra, hogy a beruházást pályázat útján finanszírozzák meg? 
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Popele Julianna elmondja, hogy 70%-os támogatottságú a jelenlegi pályázat. Az esély azonban kicsi, 
mivel első sorban a főközlekedési utak csomópontjait támogatja a pályázat.  
 
Markó József javasolja, hogy a következő ülésen térjenek vissza a téma tárgyalására. 
 
 
 
15./ KKK Közlekedés Biztonsági Tervezés 2010 – Pályázat – Pázmány P. u. közelében 
buszmegálló létesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit támogatja az elképzelést. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy ebben az évben 20 millió Ft-ot terveztek be a beruházásra. A terveket 
önrészként betudhatja az önkormányzat. A teljes beruházást a Koordinációs Központ fogja 
lebonyolítani.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy az utolsó mondatból töröljék a tervezési díjra vonatkozó utalást. 
Javasolja, hogy az önrészként beszámításra kerül szöveg kerüljön be.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

161/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
megtárgyalta az országos főutak átkelési szakaszain forgalomcsillapításra, a gyalogosok védelmének 
növelésére vonatkozó pályázatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
KKK KÖZL.-BIZT. -2010 pályázaton részt kíván venni  
Műszaki tartalom: a Pesti úton a Pázmány Péter utca környezetében buszöböl pár és gyalogátkelőhely 
létesítése középszigettel, sávelhúzással. 
 
Pályázati összeg:     26.768,8 eFt. 
 Önrész:   11.768,8 eFt 

 
A pályázathoz szükséges önrészt  10.706,3 eFt-ot a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja. 
1.062,5 eft tervezési díj a pályázat önrészeként beszámításra kerül. 
 
Felelős: Popele Julianna ov. 
Határidő: azonnal 
 
 
 
16./ Tájékoztató pályázati lehetőségekről 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Az új Széchenyi terv pályázati felhívásait gyűjtötték össze, 
ami a várost is érinti. Tájékoztatja a képviselőket a várható pályázatokról és azok tartalmáról. A 
pályázatok előkészítése szempontjából fontos, hogy milyen terveket készítsenek elő és merre 
induljanak el. 
 
Rábai Zita elmondja, hogy a felsorolt pályázatok 2013-ig szólnak. Ezek a pályázatok még az NFÜ 
pályázatai és nem a Széchenyi terv pályázatai, azok még csak januárban fognak megjelenni.   
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A testület a tájékozatót 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

162/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
A 2011-2013 közötti időszakra vonatkozó pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
 
17./ Ilka-patak vízjogi létesítési engedélyezési eljárásával kapcsolatos keresetindítás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a patak önkormányzati tulajdonban van, a meder és a partja viszont 
magántulajdonban. A kezeléshez szükséges a tulajdonosok hozzájárulása, amit a tulajdonosok egy 
része nem kíván megadni.  
 
Rábai Zita kérdése, azon kívül, hogy be kell engedni az ingatlanra a munkát végzőket, jár még 
valamilyen költséggel? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy nem jár semmilyen költséggel.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy beruházás megvalósítása az indoka és az engedélyekhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy a testület tagjai kaphatnak tájékoztatást ezekről az eseményekről és 
problémákról?  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

163/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
Az Ilka-patak jó karba helyezésére az 1+450-3+571 km szelvények közötti szakasz vízjogi létesítési 
engedélyezési eljárásában a KTVF: 38164-1/2010. számú határozatban foglaltakra tekintettel 
jognyilatkozat pótlása iránt keresetet indít azon ingatlan tulajdonosokkal szemben, akik az Ilka-
patak fenti km szelvényei között parti ingatlan tulajdonjogával rendelkeznek és akik a vízjogi létesítési 
engedélyhez hozzájáruló nyilatkozat kiadását megtagadták, illetve egyáltalán nem tettek nyilatkozatot. 
 
Ezzel egyidejűleg a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség előtt folyamatban lévő eljárás felfüggesztését kéri ezen bírósági eljárás jogerős 
befejezéséig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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Egyebek 
I./ 525 hrsz-ú közterületen lévő szivattyú cseréjének finanszírozása 
 
Markó József elmondja, hogy az alsógödi strandot, a Széchenyi Csárdát és a kajakos épületet szolgálja 
ki ez az átemelő szivattyú, ami most meghibásodott és ki kell cserélni. A területet a két intézmény 
használja. Megegyezés született arra, hogy ezt most a város kifizeti és havonta 10.000 Ft-ot fizetnek 
egy alapba, amiből adott esetben egy új szivattyút meg lehet venni. A TESZ-el megállapodást kell 
kötni a karbantartásra. Most arról kell szavazni, hogy a 600 eFt-ot átutalják a TESZ-nek, a két 
intézmény pedig vállalja, hogy havonta megfizet 10.000 Ft-ot és a TESZ látja el a karbantartási 
munkákat. Megoldást keresnek a városban lévő szennyvíz szivattyúk kérdésére is.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a forrás a költségvetési tartalék legyen.  
 
A testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

164/2010. (XII. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 
Úgy dönt, hogy a gödi 525 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő szennyvízátemelő 
szivattyú cseréjét megfinanszírozza.  
Fedezete: költségvetési tartalék. 
Az átemelő szivattyú árát – 600.000 Ft-ot a TESZ számlájára átcsoportosítja.  
A területen működő Széchenyi Vendéglő bérlőjével és a Csónakházat működtető Gödi SE vezetőjével 
megállapodást köt az átemelő szivattyú karbantartási költségeire vonatkozóan, mely munkákat ezt 
követően a TESZ látja el.  
A két bérlő vállalta, hogy havonta, 5 éven keresztül 10.000 Ft-ot fizet meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József bejelenti, hogy zárt ülést kell tartani a fellebbezés megtárgyalására. 
 
A testület 10 igen szavazattal elfogadja a zárt ülés megtartását. 
 
A képviselő-testület ezt követően zárt ülés keretében tárgyalta a fellebbezést. 
 
 
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot. Bejelenteti, hogy a testület 2010. december 22-
én 14 órakor ismét ülést fog tartani. Ezt követően megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  
 

K.m. f. 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
           polgármester         jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 


