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JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Forró Gábor előre jelezte távolmaradását.  
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
rendkívüli ülés összehívásának okát és a tervezett napirendi pontokat. 
 
Dr. Bognár László javasolta, hogy a Kft beszámolóját vegyék le napirendről és a szeptemberi ülésen 
tárgyalják meg. 
 
A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Göd, Pesti út 3867/15 hrsz-ú közterületből területcsere, átminősítés és értékesítés 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
  
2./ Gödi termálfürdő területén vízilabda versenymedence építése – tulajdonosi hozzájárulás 
Előterjesztő: Popele Julianna     
 
3./ Héra Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
4./ Sportcsarnokok üzemeltetési szerződése 
Előterjesztő: Markó József polgármester   
 
5./ Sződ-Nevelek átvételével kapcsolatos adókérdések 
Előterjesztő: Markó József polgármester   
 
6./ Göd, Pannónia utca és környékének csapadékvíz rendezése 1. ütem – Közbeszerzés, nyertes 
kiválasztása /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.    
 
 
Markó József a napirendi pontok tárgyalása előtt elmondja, hogy az E-Star nevű cég gondba került és az 
átutalt pénzeket nem utalta tovább az ELMŰ-nek, aki közölte, hogy ki fogják kapcsolni a közvilágítást, ha az 
önkormányzat nem fizet. Jelenleg 6 millió Ft, amit követel az önkormányzattól az ELMŰ. Az önkormányzat 
vitatja a tartozást, mivel az ök. már kifizette a számlát. Holnap reggel egyeztető megbeszélést fognak tartani 
az ELMŰ-vel és az E-Starral.  
 
 
 
1./ Göd, Pesti út 3867/15 hrsz-ú közterületből területcsere, átminősítés és értékesítés 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy tudják-e mi a szándék ezzel a területtel? Nem lehet, hogy beépítik a területet? 
Markó József kérdése, hogy ki volt az a lakó, aki aggodalmát fejezte ki? 
 
Rábai Zita elmondja, hogy amennyiben ez szükséges, akkor át fogja küldeni az e-mailt. 
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Popele Julianna elmondja, hogy a jelenlegi tulajdonos kertészetként szeretné továbbra is hasznosítani a 
területet. A szomszédos ingatlant is megvásárolta a tulajdonos. Hogy mi a szándéka vele, azt nem tudja az 
önkormányzat.  
 
Markó József elmondja, hogy az építési szabályok betartásával bármit építhet az ingatlan tulajdonosa, a 
szomszéd pedig fellebbezhet a tervek ellen. 
 
Hlavács Judit szerint a telkeken nincsenek épületek jelenleg. Kérdése, hogy miért nincsenek beépítve 
jelenleg? 
 
Markó József elmondja, hogy korábban az önkormányzat felajánlotta a Pozsonyi utcai telkek tulajdonosainak 
a területek megvételét telek-kiegészítésként. Sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Véleménye szerint fontos 
lenne a telekcsere, mert akkor a gyalogosok biztonságosabban tudnak ott közlekedni.  
 
Rábai Zita megköszöni a választ, azt továbbítani fogja.  
 
Hlavács Judit véleménye szerint vállalható a területcsere.  
 
A testület név szerinti szavazással, 2 tartózkodó, 8 igennel az előterjesztést elfogadja.  
 

121/2012. (VIII. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
jóváhagyja a tulajdonában lévő 3867/15 hrsz-ú, összesen 2004 m2 térmértékű közterület besorolású 
földrészlet megosztását a telekhatárral párhuzamosan 5 m mélységben, összesen 233 m2 
térmértékben az alábbiak szerint: 
 
Dr. Zanathyné Juni Katalin (2132 Göd, Mátyás u. 15/B.) leendő 3866/1 hrsz-ú ingatlanból 
térítésmentesen 93 m2 térmértékű földrészletet területcsereként átad Önkormányzat részére, ezzel a 
közterület a 2 sz. úttal párhuzamosan a 3863/1 hrsz-ú ingatlan határvonaláig átlag 2,80 m-rel 
növekszik; 
A 3867/15 hrsz-ú közterületből a 2. sz. főközlekedési út melletti buszmegálló hátsó síkjától mért 1-1 métert 
elhagyva, a telekhatárral párhuzamosan, - a telek teljes szélességében 5 m mélységben - összesen 233 m2 

alapterületből 93 m2 területcsereként dr. Zanathyné Juni Katalin részére térítésmentesen kerül átadásra. 
A fennmaradó 140 m2 földterület pedig értékesítésre kerül összesen bruttó 1 400 000 Ft összegben 
dr. Zanathyné Juni Katalin részére. 
Képviselő-testület a 3867/15 hrsz-ú közterület besorolású ingatlanból az előzőek szerint megosztott 233 m2 
térmértékű területet, beépítetlen területté minősíti. 
Képviselő-testület felhatalmazza Beruházási osztályt - dr. Zanathyné Juni Katalin tulajdonjogának 
földhivatali átvezetése után - a terület megosztás bonyolítására. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai Judit ügyvédet 
pedig az adásvételi szerződés elkészítésére, és a tulajdonosi változás földhivatali bejegyeztetésére.  
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
2./ Gödi termálfürdő területén vízilabda versenymedence építése – tulajdonosi hozzájárulás 
Előterjesztő: Popele Julianna     
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy egy 21,5 x 25 méteres medence épülne meg. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
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122/2012. (VIII. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
felhatalmazza Markó József polgármestert, hogy a Gödi Sportegyesület (képviseli dr. Horváth 
László) megbízásából, a 4 RAM Építészmérnöki Iroda Kft. által elkészített „Vízilabda 
versenymedence a Gödi Termálfürdő területén” engedélyezési eljárásához valamint a 
versenymedence építéséhez tulajdonosi hozzájárulást adjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
3./ Héra Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
 
Sipos Richárd kérdése, hogy csak ez az egy személy nyújtott be pályázatot? 
 
Lenkei György elmondja, hogy csak ez az egy személyt adott be pályázatot és az megfelelt az előírásoknak 
is.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.  
 

123/2012. (VIII. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 150/2012. (VI. 18.) számú határozatát jóváhagyva, a Héra 
Alapítvány által eredményesnek ítélt - energiaszámlán jóváírandó támogatás tárgyában készült - 5/77. számú  
pályázat és az ahhoz kapcsolódó pályázati szabályok értelmében felkéri a Pénzügyi Osztályt helyben, hogy 
1.000,- Ft-ot, azaz egyezer forintot adományként utaljon át az Alapítvány 12001008-00331649-00100003 
számú bankszámlájára annak érdekében, hogy Bordás Éva 2131 Göd, Előd u. 10. szám alatti lakos, mint a 
pályázatban megjelölt támogatandó személy áramszámláján a pályázott: 10.000,- Ft támogatási összeg 
jóváírásra kerülhessen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
4./ Sportcsarnokok üzemeltetési szerződése 
Előterjesztő: Markó József polgármester   
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Megköszöni a közreműködők munkáját. A sportcsarnokoknál a 
külön mérési lehetőséget nem építették ki. Ezeket a munkákat most fogják majd elkezdeni. A Kft a 
csarnokokba dolgozó embereket átvenné szeptember 1-től a TESZ állományából.  
 
Rábai Zita nem érti, hogy miért kell most dönteniük, amikor a Huzella sportcsarnok az Alapítvány 
tulajdonában van. Tudomása szerint nem született az átadásról kuratóriumi döntés.  
 
Markó József egyetért abban, hogy a Kuratóriumnak kell döntenie az átadásról a Huzella sportcsarnok 
esetében. Jelenleg az a helyzet, hogy a sportcsarnok tulajdonosaként még nincs bejegyezve az alapítvány. Ez 
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az eljárás még folyamatban van és jelenleg még az önkormányzat a tulajdonosa, így jogszerű a döntése a 
testületnek.  
 
Hlavács Judit tudomása szerint az épület sem szerepel a földhivatali nyilvántartásban és még használatba 
vételi engedélyt sem kapott.  
 
Sipos Richárd kérdése, hogy miért kell most az Alapítvány tulajdonába adni, ha aztán továbbadnák 
üzemeltetésre a Kft-nek? 
 
Markó József elmondja, hogy meg kell vizsgálni az átadást, mivel az építésekor olyan pénzügyi 
konstrukciókat alkalmaztak, amire csak az Alapítvány volt képes, az önkormányzat nem.  
 
Rábai Zita szerint olyan döntést akarnak meghozni, ami jogilag nem teljesen tiszta. Véleménye szerint 
először a felmerült kérdéseket kell tisztázni és utána meghozni a döntéseket. 
 
Markó József elmondja, hogy a sportcsarnokoknak üzemelnie kell és közben lehet tisztázni a helyzetet. 
 
Sipos Richárd szerint csak egy sportegyesület kap támogatást az önkormányzattól a többi pedig nem. 
Véleménye szerint ezek a szervezetek nem lesznek képesek a magas bérleti díjat megfizetni. 
 
Markó József szerint a jobb időszervezéssel jobban ki fogják tudni használni a csarnokokat. Át kell gondolni 
a sportegyesületek jövőbeni támogatását is.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a tervezet 15. pontja szerint a központi költségvetés elfogadása után a Kft-
nek be kell nyújtania a következő évi gazdálkodásáról szóló tervezetét. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy miért kell az utolsó pillanatban meghozniuk a döntést, amikor ilyen sok 
probléma merül fel? Véleménye szerint ez a szerződés most nem fogadható el nyugodtan. 
 
Lenkei György kimegy.  
 
Markó József elmondja, hogy ennek a szerződésnek az elkészítése nagyon sok előkészítő munkát igényelt.  
 
Rábai Zita hiányolja, hogy nincs megfelelően alátámasztva az előterjesztés.  
 
Az előterjesztést a testület 6 igen, 3 tartózkodással elfogadja. 
 

124/2012. (VIII. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
úgy dönt, hogy 
- a Balázsovits János és Huzella Sportcsarnok üzemeltetésére és hasznosítására készített és 

jelen előterjesztéshez csatolt üzemeltetési szerződést jóváhagyja és annak aláírására 
felhatalmazza a polgármestert, 

- a Balázsovits János és Huzella Sportcsarnokok bérleti díjait 2012. szeptember 1-től az 
alábbiak szerint határozza meg: 

Huzella Sportcsarnok   
GSE részére         legkevesebb 2.200.- Ft/óra  
piaci időszak - keretszerződéssel       legkevesebb 5.500.- Ft/óra 
piaci időszak  - eseti        legkevesebb 6.600.- Ft/óra 
Balázsovits Sportcsarnok 
GSE részére          legkevesebb 2.800.- Ft/óra 
piaci időszak - keretszerződéssel       legkevesebb 7.700.- Ft/óra 
piaci időszak - eseti         legkevesebb 8.800.- Ft/óra 
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- jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 4/2010. (I. 27.) számú Ök. határozatot hatályon 
kívül helyezi, 

- a Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. részére támogatásként a 2012. szeptember-
december időszakra 1800 ezer forintot biztosít, melynek forrása a feladattal nem terhelt 
működési tartalék,  

- felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges előirányzat-módosítások elvégzéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András 
ügyvezető, dr. Hetényi Tamás, TESZ igazgató 
 
 
 
5./ Sződ-Nevelek átvételével kapcsolatos adókérdések 
Előterjesztő: Markó József polgármester   
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, az önkormányzat feltétele az volt, hogy csak akkor 
fogadják be Neveleket, ha az Ilka lakópark területe átminősítésre kerül gazdasági övezetté. A terület 
tulajdonosa kérte, hogy az fizetendő adó mértékét csökkentsék le. Mérlegelni kell, hogy melyik változat éri 
meg az önkormányzatnak. Az, hogy fokozatosan növekvő adó kerül megfizetésre, vagy az, hogy lakóövezet 
esetén jelentkeznek az infrastrukturális problémák, ami több száz milliót is jelenthet a városnak, hiszen az 
oktatási intézményeket is bővíteni kellene. Nem történik semmi akkor sem, ha most nem hoznak döntést, 
hanem csak a következő ülésen. 
 
Hlavács Judit véleménye szerint a kompromisszum jó. A PEKJB módosító javaslata volt, hogy a legfeljebb 
100% sor felesleges és javasolták annak törlését. 
 
Markó József szerint a neveleki lakók jobban örülnének annak, ha lakópark épülne a kérdéses területen. Arra 
törekszenek, hogy a város lakosságszáma ne növekedjen jelentősen, mert a költségvetési egyensúly így 
őrizhető meg.  
 
Hlavács Judit szerint a várható problémákat fel kellene mérni és azokra amennyire lehetséges előre 
felkészülni.  
 
Rábai Zita elmondja, hogy benne számos kérdés merült fel az előterjesztés kapcsán, ezért most nem tud 
dönteni. 
 
Dr. Szinay József a teljes biztosítékot Sződ számára szerződés megkötése jelentené, mivel a rendeletek is 
bármikor módosíthatóak.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

125/2012. (VIII. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
úgy dönt, hogy a 2014. októberi önkormányzati választások napján Sződ községtől Gödhöz átkerülő 
területeken 
2015. évre az akkori legmagasabb gödi telekadó-mérték legfeljebb 20 %-ában 
2016. évre az akkori legmagasabb gödi telekadó-mérték legfeljebb 40 %-ában 
2017. évre az akkori legmagasabb gödi telekadó-mérték legfeljebb 60 %-ában 
2018. évre az akkori legmagasabb gödi telekadó-mérték legfeljebb 80 %-ában 
állapítja meg a fizetendő telekadó-mértékeket. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
A testület 10 igen szavazattal a zárt ülést elfogadja. A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
               polgármester                  címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 Jónásné Héder Hedvig 
  jkv. vezető 
 

 


