JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 24-i ülésén a Polgármesteri Hivatal
nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése
Szabó Csaba nincs jelen.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Ismerteti a
tervezett napirendi pontokat.
Rábai Zita néhány helyen a napirendi pontok megfogalmazását pontatlannak tarja. Jó lenne, ha részletesen
fel lennének tüntetve. Az egyik a Civil Tanács, a másik pedig az Alapítvány kuratóriumi tagjairól szóló
napirend. Kéri, hogy ezeket vegyék le a napirendről, mivel nem érkezett anyag.
A testület 9 igen, 1 nem szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Tájékoztató a rendőrség 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács László Dunakeszi Város Rendőrkapitánya
2./ Városi ünnepségek meghatározása
Előterjesztő: Markó József polgármester
3./ Beszámoló a Kistérség 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
4./ Polgármester helyettesítésének rendje a Kistérségi Társulási Tanácsban
Előterjesztő: Markó József polgármester
5./ Ingatlan értékesítése (1829/10 hrsz)
Előterjesztő: Markó József polgármester
6./ Városrendezési hatástanulmány 070/31 hrsz-ú ingatlanra
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
7./ Piarista Iskola Városrendezési Hatástanulmánya
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
8./A/ Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló 33/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
B./ Göd Város Önkormányzat rendelete a kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról
(Névtelen u.)
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
9./ Kuratóriumi tagok választása (zárt ülés)
Előterjesztő: Markó József polgármester
10./ Az Év Pedagógusa Díj és A Művészetért és Kultúráért Díj odaítélése (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Bognár László elnök
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11./ Személyi kérdés (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
12./ Pótelőirányzatok és előirányzat-módosítások
Előterjesztő: Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző
13./ Dunakeszi város településrendezési tervének módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
14./ Civil Tanács
Előterjesztő: Markó József polgármester
15./ Közmeghallgatás időpontjának és tárgyának meghatározása
Előterjesztő: Hlavács Judit képviselő
Szabó Csaba megérkezik.
1./ Tájékoztató a rendőrség 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács László Dunakeszi Város Rendőrkapitánya
Kovács László elmondja, hogy véleménye szerint a beterjesztett anyag részletes és nem kíván kiegészítést
fűzni hozzá, inkább várja a kérdéseket.
Markó József elmondja, hogy több gond van a 2-es úton a szigetekkel, mivel több baleset is történt, de ezeket
nem jelentik be.
Forró Gábor kéri, hogy a számítógép park fejlesztéséről adjanak részletes tájékoztatást.
Kovács László elmondja, hogy nagy segítséget kaptak ebben az ügyben az Alapítványtól, akik bankoktól
szereztek gépeket. Nem akut a probléma, hanem inkább folyamatos fejlesztésről van szó az anyagban.
Lenkei György bejelenti, hogy folyamatosan járnak a városban olyan emberek, akik magányos embereket
keresnek fel, azzal az indokkal, hogy az önkormányzattól hoznak segélyt és közben kifosztják az embereket.
Ilyen nem létezik, mivel az önkormányzat minden esetben előtte határozattal értesíti az embereket a
megállapított segélyről.
Rábai Zita elmondja, az új őrsparancsnoknál pozitívum, hogy nyitott a lakosság felé és próbál
együttműködni az emberekkel.
A testület a tájékozatót 11 igen szavazattal elfogadja.
2/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A rendőrség 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
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2./ Városi ünnepségek meghatározása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Dr. Bognár László elmondja, hogy a programon kívüli rendezvényeket is támogatja az önkormányzat, de
azokat nem az önkormányzat fogja szervezni.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
3/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2011. évi városi ünnepségek megrendezését, az alábbiak szerint határozza meg:
Dátum

Rendezvény

2011. január 24.

A Magyar Kultúra Napja

2011. február 25.

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

2011. március 15.

Nemzeti Ünnep

2011. június 4.

Trianoni megemlékezés

2011. augusztus 20.

Nemzeti Ünnep

2011. október 23.

Nemzeti Ünnep

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester

3./ Beszámoló a Kistérség 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. A kistérségben való részvétel kötelező, törvény írja elő. Több közös
dolga van a résztvevő településeknek. 5.300.000 Ft tagdíjat fizetünk be egy évben. Külön fizetünk az
ebrendészetért és az orvosi ügyeletért.
Sipos Richárd a szúnyoggyérítés problémájára szeretne rákérdezni, mivel nagy volt a szúnyoginvázió a
városban, annak ellenére, hogy már májusban alá lett írva a szerződés.
Markó József elmondja, hogy a szúnyoggyérítést nem egyedül a kistérség rendezi, hanem összehangolják a
teljes Dunakanyarban.
Dr. Nyitrai Judit elmondja, hogy a szakértő határozza meg a gyérítés időpontját. A feladat elvégzésének az is
a meghatározója, hogy mikor kapja meg a kistérség a támogatás összegét.
Rábai Zita kifogásolja, hogy a kistérség honlapja 2008-as. A kistérségre nem vonatkozik a kötelező
közzététel? Kéri, hogy járjanak el abban az ügyben, hogy a jegyzőkönyvek legyenek elérhetőek. Kérdése,
hogy az ülések nyilvánosak?
Dr. Szinay József tudomása szerint nincs törvényi kötelezettsége a kistérségnek a honlap működtetésére. Az
ülések nyilvánosak.
Rábai Zita kéri, hogy a képviselőket értesítsék a kistérség működéséről és az ülésekről.
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A testület az előterjesztést 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja.
4/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi munkájáról szóló beszámolót.
Melléklet: Beszámoló
Határidő: Azonnal
Felelős: Markó József polgármester

4./ Polgármester helyettesítésének rendje a Kistérségi Társulási Tanácsban
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy Dr. Pintér György lássa el a helyettesítését.
A testület a javaslatot 11 igen szavazattal elfogadja
5/2011. (I.24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5.§(2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a polgármester helyettesítésének rendjéről akként rendelkezik,
hogy Markó József polgármestert akadályoztatása esetén a Társulási Tanácsban teljes joggal dr. Pintér
György helyettesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

5./ Ingatlan értékesítése (1829/10 hrsz)
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor ismerteti a bizottság döntését.
Sipos Richárd javasolja, hogy az előző testületi döntést módosítsák, mivel ott 12.500 Ft-os ár van
meghatározva.
Forró Gábor szerint a határozatot módosítani kell, mivel ki kell venni belőle a mostani helyrajzi számot.
Markó József szerint nem szükséges módosítani a korábbi határozatot, mivel a már értékesített ingatlanok
automatikusan törlődnek belőle.
Dr. Pintér György javasolja, hogy a korábbi határozatok veszítsék hatályukat.
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással, 11 igen szavazattal elfogadja.
6/2011. (01.24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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jóváhagyja a 1829/10 hrsz-ú 2131 Göd, Rómaiak útja 1829/10 hrsz-ú 744 m2 térmértékű, beépítetlen terület
besorolású ingatlan értékesítését Lakatos Kálmán és Lakatos Kálmánné 2131 Göd, Hét-vezér u. 6.sz. alatti
lakosok részére, 1/2-1/2 tulajdoni arányban. Az ingatlanra a közüzemi szolgáltatások kiépítése vevő feladata.
Vételár: 9.600 Ft + ÁFA/m2
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai Judit ügyvédet pedig az
adásvételi szerződés elkészítésére, és a tulajdonosi változás földhivatali bejegyeztetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

6./ Városrendezési hatástanulmány 070/31 hrsz-ú ingatlanra
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Markó József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
7/2011. (I.24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 070/31 ingatlanra a birtokközpont kialakításáról szóló Városrendezési hatástanulmány elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző
Bertáné Tarjányi Judit főépítész

7./ Piarista Iskola Városrendezési Hatástanulmánya
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Érdemes volna közösen a minisztériumhoz fordulni a
Csapatpihenő megszerzése érdekében, mivel így kikerülhetne az étkező és a kollégium az iskola területéről.
A változtatásnak egy aggályos része van, hogy a kollégium közel kerül a lakóterülethez.
Hlavács Judit szerint vannak problémák a forgalom és a zsúfoltság miatt. Azt tenné bele a határozatba, hogy
a város közreműködik a kollégium elhelyezésében és az ne iskolánál kerüljön kialakításra.
Sipos Richárd egyetért azzal, hogy a kollégium a lakóknak nem lenne a legjobb az iskolánál.
Markó József elmondja, a Honvédelmi Minisztériumban elmondták, hogy ingyenes átadásra ne gondoljon az
önkormányzat, esetleg valami egyéb megoldás szóba jöhet, de ez a folyamat lassú. Egyetért azzal, hogy a
kollégium ne az iskolánál legyen, hanem elérhető távolságban.
Dr. Pintér György elmondja, hogy többször tárgyalt az iskola igazgatójával a kollégium elhelyezéséről.
Egyenlőre a HM-nél kell a döntést meghozni.
Forró Gábor szerint a Csapatpihenő célját nem kellene előre meghatározni, mert nem segítené elő a
tárgyalásokat.
Hlavács Judit szerint a HM és az iskola között kellene bérleti szerződést kötni, amit az önkormányzat is
támogatna.
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Markó József szerint a Piaristák hosszabb távon gondolkodnak. A bizottság javasolta a területen kívüli
elhelyezést.
Piarista Iskola tervezője: az iskola szeretné a fejlesztési tervet befejezni, hogy el tudja kezdeni a kivitelezést.
Az egyik szempont a Wigner villa megőrzése, a másik pedig a diákok kollégiumi elhelyezésének színvonala
volt.
Dr. Pintér György javasolja, hogy az eredeti javaslatból töröljék az utolsó előtti szót.
Sipos Richárd úgy érzi, hogy a határozati javaslat egy kiskapu. Javasolja, hogy a teljes utolsó mondatot
töröljék a javaslatból.
Bertáné Tarjányi Judit szerint egy-két hónap csúszás nem okozhat gondot.
Szabó Csaba megfontolásra javasolja, hogy kerüljön elfogadásra a javaslat.
Hlavács Judit javasolja, hogy csak az első mondatot fogadják el a javaslatból.
Dr. Szinay József elmondja, hogy a minisztériumokkal folytatott tárgyalások nagyon lassúak.
Rábai Zita szerint a Csapatpihenő jó ötlet lenne, ha lenne reális lehetőség a kivitelezésre. Amennyiben a
testület most nem dönt, akkor csak halasztják a döntést. Véleménye szerint a testületnek döntenie kell.
A 2. mondat nélküli elfogadást a testület 5 igen, 1 nem, 5 tartózkodással nem fogadja el.
Eredeti előterjesztést a testület 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja.
8/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Elfogadja a Piarista Iskola kollégium épületének az iskola területén kívüli elhelyezését. Ha az iskolán kívül
történő elhelyezéshez nem talál az iskola megoldást, javasolja a Városrendezési Hatástanulmány
módosításának elfogadását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Markó József polgármester
Bertáné Tarjányi Judit főépítész

8./A/ Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló 33/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Az első rendeletnél a pályázati forrásból megvalósuló utak
építésére vonatkozik az előterjesztés. Ismerteti az előzményeket. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az
előző útépítési hozzájárulás kivetésekor 72 eFt volt a lakók által fizetendő összeg. Ismerteti a PEKJB
javaslatait és módosításait. A kiszámítási mód azért került százalékosan meghatározásra, mert a
Közigazgatási Hivatalnak ez volt a javaslata.
A testület a PEKJB javaslatát 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 1/2011. (I. 25.) sz. Ök. rendelete
a kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló
33/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról
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Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§(1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 3-5. §-a az alábbiak szerint módosul:
3.§
A hozzájárulás mértékének számítási, képzési módja
(1) Az útépítési hozzájárulást az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni az alábbi
számítási mód alapján:
Teljes költség =
Kiszolgáló utak megvalósításának költsége
Pályázati támogatás
Teljes költség 70 %-a.
Önkormányzat által viselt költség Teljes költség 23 %-a.
Áthárított költség=
Teljes költség 7 %-a.
Hozzájárulás mértéke
Áthárított költségnek az útépítéssel érintett egy ingatlanra eső hányada
4.§
Fizetési feltételek
(1) A Polgármester – kérelemre:
– társasházi albetét esetén legfeljebb két egyenlő részletben történő kamatmentes részletfizetést
engedélyezhet oly módon, hogy az első részlet befizetési határideje 2011. március 31., a második részlet
befizetési határideje 2011. szeptember 30-ig,
- önálló hrsz-ú ingatlan esetén legfeljebb 12 havi időtartamra, kamatmentes, négy egyenlő részletben történő
részletfizetést engedélyezhet oly módon, hogy az első részlet befizetési határideje 2011. március 31., a
második részlet befizetési határideje 2011. június 30., a harmadik részlet befizetési határideje 2011.
szeptember 30., a negyedik részlet befizetési határideje 2011. december 31.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott részletfizetési kérelmen felül a Szociális bizottság – kérelemre
legfeljebb – 12 havi időtartamra, kamatmentes, havonta egyenlő részletben fizetendő részletfizetést
engedélyezhet. A részletfizetési kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet
előterjeszteni.
(3) Azon érintettek esetében, akik az önkormányzat felé 2011. március 31. napjáig egy összegben
megfizetik az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, a hozzájárulás mértéke 7 %-kal csökken.
5.§
Eljárási szabályok
(1) A hozzájárulás határozatban történő megállapításáról a Polgármester átruházott hatáskörben mérlegelési
jogkör nélkül dönt. A részletfizetési kérelem elbírálásáról a kettő, illetve négy részletben történő
részletfizetés esetén első fokon a Polgármester, egyéb esetekben a Szociális Bizottság dönt.
(2) Az ingatlantulajdonos a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon
belül köteles megfizetni. A befizetés történhet csekken vagy átutalással.
Társasházak esetén a társasházi albetét tulajdonos a hozzájárulás mértéke 40 %-ának megfizetésére
köteles.
2.§
(1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
jegyző
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B./ Göd Város Önkormányzat rendelete a kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról
(Névtelen u.)
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
A testület a PEKJB javaslatát 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 2/2011. (I. 25.) sz. Ök. rendelete kiszolgáló út megvalósítási
költségeinek áthárításáról
Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§(1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya Göd Város illetékességi területén a Névtelen utcában (Várdomb utcában)
megvalósuló kiszolgáló út építésével érintett ingatlanokra, illetőleg azok tulajdonosaira terjed ki.
(2) Útépítésben érintett az ingatlan, amely az útépítés esetén közvetlenül megközelíthető az útépítéssel
érintett közterületről, illetőleg az az ingatlan is, amely magánúttal vagy a szolgalom (átjárás) joga alapján az
útépítéssel érintett közterületről megközelíthető. Sarokteleknél útépítés esetén a hozzájárulást arra az
útépítésre kell megfizetni, amelyre vonatkozóan az ingatlanról való kijárás biztosított, amennyiben két
utcára biztosított a kijárás, akkor a hozzájárulást arra az útépítésre kell megfizetni, amelyre
vonatkozóan az ingatlanról gépkocsi kijárás biztosított. Ha két útra van gépkocsi kijáró, akkor ahhoz
az útépítéshez kell hozzájárulni, ahol először épül út. Saroktelek tulajdonosa csak egy alkalommal
kötelezhető a hozzájárulás megfizetésére. E rendelet alkalmazásában ingatlan: az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan.
2.§
Útépítési hozzájárulás fizetésére kötelezettek
(1) Az 1.§ szerinti útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa - jelen rendelet szabályai szerint – útépítési
hozzájárulást köteles fizetni.
(2) A hozzájárulás fizetésének kötelezettsége az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosait tulajdoni hányadaik
arányában terheli. Valamennyi tulajdonostárs megállapodása alapján a lakossági hozzájárulás megfizetését
írásban a tulajdonostársak egyike is magára vállalhatja. Valamely tulajdonostárs nemfizetése vagy nem
szerződésszerű fizetése esetén a többi tulajdonostársat a hozzájárulás megfizetésére egyetemleges fizetési
kötelezettség terheli.
3.§
A hozzájárulás mértékének számítási, képzési módja
(2) Az útépítési hozzájárulást az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni az alábbi
számítási mód alapján:
Teljes költség =
Kiszolgáló utak megvalósításának költsége
Önkormányzat által viselt költség Teljes költség 46 %-a.
Áthárított költség=
Teljes költség 54 %-a.
Hozzájárulás mértéke
Áthárított költségnek az útépítéssel érintett egy ingatlanra eső hányada.
4.§
Fizetési feltételek
(1) A Polgármester – kérelemre:
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– társasházi albetét esetén legfeljebb két egyenlő részletben történő kamatmentes részletfizetést
engedélyezhet oly módon, hogy az első részlet befizetési határideje 2011. március 31., a második részlet
befizetési határideje 2011. szeptember 30-ig,
- önálló hrsz-ú ingatlan esetén legfeljebb 12 havi időtartamra, kamatmentes, négy egyenlő részletben történő
részletfizetést engedélyezhet oly módon, hogy az első részlet befizetési határideje 2011. március 31., a
második részlet befizetési határideje 2011. június 30., a harmadik részlet befizetési határideje 2011.
szeptember 30., a negyedik részlet befizetési határideje 2011. december 31.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott részletfizetési kérelmen felül a Szociális bizottság – kérelemre
legfeljebb – 12 havi időtartamra, kamatmentes, havonta egyenlő részletben fizetendő részletfizetést
engedélyezhet. A részletfizetési kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet
előterjeszteni.
(3) Azon érintettek esetében, akik az önkormányzat felé 2011. március 31. napjáig egy összegben
megfizetik az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, a hozzájárulás mértéke 7 %-kal csökken.
5.§
Eljárási szabályok
(1) A hozzájárulás határozatban történő megállapításáról a Polgármester átruházott hatáskörben mérlegelési
jogkör nélkül dönt. A részletfizetési kérelem elbírálásáról a kettő, illetve négy részletben történő
részletfizetés esetén első fokon a Polgármester, egyéb esetekben a Szociális Bizottság dönt.
(2) Az ingatlantulajdonos a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon
belül köteles megfizetni. A befizetés történhet csekken vagy átutalással.
6.§
(2) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
jegyző

9./ Kuratóriumi tagok választása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Korábban több eljárás volt az alapítvány régi vezetőivel szemben.
Úgy gondolták, hogy az alapítvány nem használja ki megfelelően a lehetőségeit. Az alapítványnak 7 tagú
kuratóriuma és 3 tagú felügyelő bizottsági tagja van. A kuratóriumi tagok közül 3 lemondott, így most
határozatképes ülést nem tudnak tartani, mivel ahhoz legalább 5 tagnak kell lennie. Ezért tagokat fog
javasolni. Amennyiben még le fognak mondani, akkor át kell gondolni, hogy kell-e 7 tagú kuratórium.
Bejelenti, hogy mivel az érintettek nincsenek jelen, ezért zárt ülést kell tartani. A felügyelő bizottságba vár
tagokra vonatkozó javaslatot.
Sipos Richárd kifogásolja, hogy a napirendhez nem kaptak anyagot és nem egyeztettek a képviselőkkel, ezért
a javaslatot nem fogja tudni támogatni.
Rábai Zita szerint jelenleg nem érdemes közalapítványt fenntartani és működtetni. Azt látná szívesen, ha
levennék a téma tárgyalását napirendről.
Markó József elmondja, hogy a hiányzó tagok helyre javasolna tagokat és nem váltanak le senkit.
Lenkei György kéri, hogy az ellenzék is tegye meg javaslatait.
Rábai Zita elmondja, hogy az ellenzék fog majd javaslatokat tenni, de csak egyeztetés után.
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Forró Gábor szerint a közalapítvány működése hasznos és fontos. Amennyiben jól működik az alapítvány,
akkor a lakók akár az 1%-ot is fel tudják ajánlani, amit a városi rendezvényekre lehetne fordítani.
Hlavács Judit kifogásolja, hogy nem kapott tájékoztatást az ülés előtt.
A zárt ülést a testület 10 igen szavazattal elfogadja.
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza.
Szünet
Dr. Pintér György és Csányi József nem jött vissza.
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket.
12./ Pótelőirányzatok és előirányzat-módosítások
Előterjesztő: Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző
Markó József ismerteti az előterjesztést. A PEKJB tárgyalta az előterjesztéseket és a javaslatokat. Az
összegeket elfogadták, de a kifizetés módjára finanszírozást javasol.
Dr. Pintér György és Csányi József megérkezik.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
12/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
843 eFt-ot az Ady-klub korszerűsítésére, 150 eFt-ot az Ady-klub berendezésére pótelőirányzatként biztosít a
Településellátó Szervezet részére.
Forrás: működési tartalék, 8. sz. választó körzet kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző
13/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
192 eFt pótelőirányzatot biztosít a Településellátó Szervezet részére a Koszorú tér felújítási munkálatainak
elvégzésére.
Forrás: működési tartalék, 2. sz. választó körzet kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

14/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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úgy dönt, hogy 50 eFt-ot átcsoportosít a 2010. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás,
egészségügyi szűrővizsgálatok sorról a dologi kiadások közé a karácsonyfa díszvilágításának fedezetére.
Forrás: működési célú pénzeszköz átadás - eü. Szűrővizsgálatok
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

15/2011. (01.24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
910 eFt pótelőirányzatot biztosít a Településellátó Szervezet részére a Klára utca burkolat felújítási
munkálatainak fedezetére.
Forrás: működési tartalék szabad keret
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

16/2011. (01.24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 292 eFt-ot átcsoportosít a 2010. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás,
egészségügyi szűrővizsgálatok sorról a dologi kiadások közé a Mikulás csomagok vásárlásának fedezetére.
Forrás: működési célú pénzeszköz átadás - eü. Szűrővizsgálatok
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

17/2011. (01.24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.876 eFt pótelőirányzatot biztosít a Településellátó Szervezet részére az útfelületek karbantartási
munkálatainak elvégzésére.
Forrás: működési tartalék szabad keret
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

18/2011. (01.24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal riasztó rendszerének kiépítéséhez 658 eFt-ot a Fiducia kötvény
szabad maradványából biztosítja.
Forrás: Fiducia kötvény szabad maradvány

14
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

13./ Dunakeszi város településrendezési tervének módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Aggályos volt, hogy Göd határához egy ipari területet
terveztek, de a cég a beruházástól elállt. Javasolja, hogy maradjon meg az eredeti változat és lakóterület
maradjon a határon fekvő rész.
Rábai Zita elmondja, hogy az új összekötő út létesítése is gödi érdem, hiszen egy közmeghallgatáson
vetődött fel ennek a gondolata.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
19/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért a rendeltetési egységek szabályozásáról szóló Dunakeszi HÉSZ módosításokkal, a további
eljárásban részt kíván venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Bertáné Tarjányi Judit főépítész

20/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nem ért egyet Dunakeszi Településszerkezeti Terv azon módosításával, mely Göd közigazgatási határán lévő
kertvárosias lakóterület mellé, a Pázmány Péter utcai lakóépületek közelébe gazdasági területet tervez.
Felkéri a polgármestert, hogy a tervezett változtatással szemben minden rendelkezésére álló jogi eszközzel
lépjen fel.
Felelős: Markó József polgármester
Bertáné Tarjányi Judit főépítész

14./ Civil Tanács
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. A Civil Tanács feladata az lett volna, hogy a városban lévő civil
szervezeteket koordinálja és a rendelkezésükre álló keretet felossza. A jelenlegi két vezető mandátuma lejár
és dönteni kell majd az vezetők kinevezéséről.
Hlavács Judit szerint amennyiben nem szükséges, akkor ne változtassanak egy jól működő rendszeren.
Szeretné, ha tisztáznák és pontosítanák a működésüket.
Markó József szerint a rendszer szabályozottan és jól működik.
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Dr. Bognár László szerint nem csak pénzosztásról van szó, hanem arról is, hogy a civilek részt vegyenek a
döntések előkészítésében.
Kovacsik Tamás elmegy.
Dr. Pintér György szerint a Civil Tanács a civil szervezetek által meghatározott módon működik és nem
döntenek, csak a döntéseket előkészítik.
Markó József szerint arról van szó, hogy a mostani két vezetőt újból bízzák meg.
Rábai Zita tudomása szerint a két vezetőt a civil szervezetek választották meg maguk közül. Véleménye
szerint most is ezt kell tenni.
Markó József javasolja, hozzanak olyan döntést, hogy a civil szervetek döntéséig elfogadja a testület a
mostani vezetőket. Ennek határideje 2011. február 28.
A testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
21/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Civil Tanács tisztújító üléséig, de legkésőbb 2011. február 28-ig a jelenlegi vezetőket legitímnek tekinti.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

15./ Közmeghallgatás időpontjának és tárgyának meghatározása
Előterjesztő: Hlavács Judit képviselő
Dr. Szinay József javasolja, hogy március 10-én 18 órakor legyen.
Hlavács Judit helyszínnek a Művelődési Házat javasolja.
Dr. Nagy Atilla javasolja, hogy általános közmeghallgatást tartsanak.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
22/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. március 10-én 18.00 órára általános közmeghallgatást hív össze a József Attila Művelődési Házban. A
közmeghallgatás témája a város önkormányzati programja a 2010-2014-es ciklusra. A közmeghallgatást,
illetve a rövid témaismertetést meghirdeti a Gödi Körképben, a városi televízióban, illetve a honlapon.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Markó József elmondja, hogy a Szirt Invest nem fogadta el az éves elszámolás lehetőségét. Kérdése, hogy
ennek ellenére fenntartsák a szerződést?
A testület a szerződés fenntartását 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
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23/2011. (I. 24.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Szirt Invest Kft-vel kötött, a Kisfaludy utcai orvosi rendelőre vonatkozó szerződést fenn kívánja tartani a
rezsiköltségek havi elszámolásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Markó József elmondja, hogy tavaly az egyik építtető felajánlotta a lakásokat az önkormányzatnak
megvételre. 200 eFt/m2 áron adná el a lakásokat. Az önkormányzatnak kedvezményes 3,5-4%-os kamatra
adna az állam hitelt bérlakás vásárlásra. Amennyiben a TESZ ezeket az ingatlanokat megvenné, az Áfa-t is
vissza tudná igényelni. Ezzel az önkormányzat sok problémát tudna orvosolni, pl. a bedőlő lakáshitelesek
elhelyezését. Az anyagot írásban elő fogják készíteni és meg fogják küldeni a képviselőknek. Addig azonban
lehet rajta gondolkodni. Mivel több hozzászólás nem érkezik megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
K. m. f.

Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
jegyző

