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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Forró Gábor és Rábai Zita előre jelezte távolmaradását. 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát. Az előző ülésen felmerült az ELMŰ és az E-Star 
közötti problémáról. A jövőben közvetlenül fog az Önkormányzat az ELMŰ-nek fizetni. Néhány 
szerződés van előkészítés alatt, ami a korábbi szerződések átdolgozása. Van néhány ingatlan eladási 
ajánlat magánszemélyektől. Az egyik épület a Németh László iskolával szemben lévő, a másik pedig a 
Rákóczi utcán lévő régi kenyérgyár épülete. Folyamatosan tárgyalnak ingatlan-befektetőkkel az 
ingatlanadóval kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Göd-Újtelep (Bócsa)  buszforduló parkrendezés - forrás biztosítása  
    Előterjesztő: Lenkey György képviselő 
  
2./ Kisfaludy utcai parképítéshez pótelőirányzat biztosítása 
    Előterjesztő: Markó József polgármester 
  
3./ Járdaépítés közbeszerzés - Nyertes kiválasztása 
     Előterjesztő: Popele Julianna beruházási ov. 
 
 
 
1./ Göd-Újtelep (Bócsa)  buszforduló parkrendezés - forrás biztosítása  
    Előterjesztő: Lenkey György képviselő 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György elmondja, hogy a buszforduló kerülne parkosításra és díszburkolattal ellátva. Az ott 
lakók már sokat dolgoztak rendszeresen társadalmi munkában a környezet szépítésén.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy a teljes terv megvalósítása mennyibe kerül majd? Kifogásolja, hogy a 
rendkívüli üléseken költenek el több millió Ft-ot.  
 
Markó József szerint, ha lehetőség van rá, akkor parkokat is kell építeni, mert szükség van a rendezett 
közterületekre.  
 
Lenkei György az ülés után meg tudja mutatni a teljes tervet. 
 
Dr. Pintér György a teljes terv kiviteli költsége 3 millió Ft alatt van.  
 
Markó József elmondja, hogy tavasszal készíttettek 15 db hirdetőtáblát, ami most kerül majd 
kihelyezésre a városban. A következő ülésen lesz majd egy döntés az utcanév táblákkal kapcsolatban.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
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127/2012. (IX. 13.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
jóváhagyja, a „Göd-Újtelep (Bócsa) közterületeinek (Munkácsy Mihály utca, Buszforduló, 
utcafásítás, Mayerffy utcai templomkert) környezetrendezési-kertépítészeti terve” alapján a 
buszfordulónál lévő tér kivitelezési munkáinak megrendelését a Településellátó Szervezettől. 
Kivitelezési költség: bruttó 1.897.238 Ft, melynek fedezete a polgármesteri keret terhére 500 eFt, az 
1. sz. körzetfejlesztési keret terhére 500 eFt, a Fiducia szabad kerete terhére 898 eFt-ot. Ezzel 
egyidejűleg a Településellátó Szervezet részére 1.898 eFt-ot pótelőirányzatot biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Krisztina ov. 
 Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
2./ Kisfaludy utcai parképítéshez pótelőirányzat biztosítása 
    Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Sipos Richárd kifogásolja, hogy megint nem sikerült időben összehívni a testületi ülést. Sokallja a 
bekerülési költséget.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

128/2012. (IX. 13.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
Jóváhagyja a Göd, Kisfaludy u. 7. (hrsz: 4374/3) Egészségház kertjének kialakítási munkáira 2.514 
eFt pótelőirányzat biztosítását a Településellátó Szervezet részére. 
Fedezet: Fiducia szabad kerete 
 
Felelős: Markó József polgármester 
   Kovács Krisztina ov. 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirend zárt ülésen tárgyalandó. 
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

K. m. f. 
 
 

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


