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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.  
Nincs jelen dr. Bognár László és Rábai Zita.  
A meghívóban szereplő 3. napirendi pontot a testület levenné napirendről, mivel az ahhoz kapcsolódó 
árajánlat nem érkezett meg.   
 
A napirendi pontok közé felvenni javasolja a, 

• Forrás meghatározása a 122/2013.(VI.26.) sz. Ök. határozathoz 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

című előterjesztést.   
 
Ismerteti a rendkívüli ülés tervezett napirendi pontjait és azok sorrendjét:  
 
 
Tervezett napirendi pontok:  
 

1. Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények támogatása 2013. – Pályázati önrész biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 

2. Pótelőirányzat biztosítása intézmények felújításához 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 

3. Forrás meghatározózása a 122/2013.(VI.26.) sz. Ök. határozathoz 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
 
A Képviselő-testület – 8 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat és azok 
sorrendjét.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
Szabó Csaba megérkezett.  
 

1. napirendi pont tárgyalása: Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az 
azokhoz szükséges parti létesítmények támogatása 2013. – Pályázati önrész biztosítása 
 

Popele Julianna: Ismételten lehetőség nyílt a pályázat benyújtására. A benyújtási határidő rövid. Az 
NFM rendelet, mely a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza július 03-án jelent meg. A 
pályázati anyagot a révek üzemeltetőivel közösen készítették el. Alsógödön a mederlépcső és a felső 
részen található köves lépcső felújítását javasolja, illetve a lejáró felújítását és a kikötőpont javítását. A 
felújításra igényelhető támogatás 70/%-os. Az üzemeltetési támogatásra is nyújt be kérelmet. Az 
igényelhető támogatás 4.160.000,- Ft. A felsőgödi révátkelőnél a Jósika utca révátkelőhöz vezető 
szakasza, illetve a komplejáró kerül felújításra. A működtetésre benyújtott pályázat 80%-os, ami 
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1.600.000,- Ft, az önrésze 400.000,- Ft. Az alsógödi felújítás kapcsán önrésze megoszlik az 
üzemeletető és az önkormányzat között. A felsőgödi rév esetében a működtetési költség önrészét, 
400.000,- Ft kifizetését a rév üzemeltetője vállalja. Az önkormányzatnak csak a felújítás költség 
önrészét kell állnia, ami 2.696.922,- Ft.  Az előterjesztés határozati javaslatában a „fedezetten nem 
terhelt működési tartalék” megjelölést a „kötelezettséggel nem terhelt működési tartalék” 
megnevezésre kéri javítani.  
 
Forró Gábor: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek. 
A bizottság ülésén felvetődött, hogy az önkormányzat már régebb óta tervezi, hogy a kompkikötő a 
Jávorka S. utca végén legyen. A pályázat benyújtása után a kompkikötő helyszínén az önkormányzat 
nem fog tudni változtatni.  
 
Markó: A Jávorka S. utca szűk és terhelt. Nem biztos, hogy praktikus lenne a kompkikötő áthelyezése. 
A Béke utcában parkoló is rendelkezésre áll.  
 
Kovacsik Tamás: A helyszínen kívül semmi nem változna. Alsógöd visszakapná az eredeti strand 
területét. A parkolás maradhatna a Béke utcában. A stég és a komp forgalma helyeződne át a Jávorka 
utcába. A két helyszín közötti különbség minimális. Szeretné, ha a Jávorka utca végére kerülne a 
kikötő.    
 
Hlavács Judit: Egyetért Kovacsik Tamással. A Jávorka utcánál a Duna medre feltöltődött, kotrásra 
lenne szükség, ami nem biztos, hogy lehetséges. A kotrás következtében elképzelhető, hogy a járda 
megcsúszik.   
 
Bertáné Tarjányid Judit: A jelenlegi révkikötőnél hatalmas gödör van, amit a rév mos ki. 
Folyamatosan mossa alá a támfalat.   
 
dr. Pintér György: Maradjon az ide évben a Béke út végében. Pár év múlva lehet változtatni a 
helyszínen.  
 
Markó József: A pályázatot most így adják be. Évek óta szó van a kikötő áthelyezéséről, de eddig nem 
került át.  
 
Kovacsik Tamás: Most jár le a rév üzemeltetőjének szerződése. Most lehetne változtatni.   
 
Popele Julianna: A közlekedési hatóság adja ki az engedélyt. Az engedélye lejárt.   
 
Kovacsik Tamás: A tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat adja.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Jávorka S. utcára szól most az engedélye. Azt az engedélyt hosszabbítja meg 
folyamatosan. A Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy az engedély megadásához az önkormányzat 
hozzájárulása szükséges. A rév üzemeltetőjének engedélye januárban lejárt, akkor megpróbálta 
meghosszabbítani, de nem járt sikerrel. A jelenlegi engedélye a Jávorka S. utcára szól.  
 
Markó József: A Jávorka utcai engedélye járt le, jelenleg nincs engedélye, de szeretné 
meghosszabbítani.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ideiglenes engedélye van a bizottságtól. A pályázat benyújtásával a jelenlegi 
helyhez köti a kikötőt.  
 
Markó József: A pályázaton való indulás miért akadálya a kikötő áthelyezésének? A pályázat mennyi 
időre köti oda a kikötőt? 
 
Popele Julianna: 5 év a fenntartási időszak. Nem gondolja, hogy a pályázat akadályozza a kikötő 
áthelyezését.   
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Markó József: Ezt a kérdést előbb kellett volna tisztázni. A pályázatról dönteni a mai napon kell? 
 
Popele Julianna: A mai napon dönteni kell. Nem befolyásolja a pályázat a kikötő áthelyezését.  
 
Kovacsik Tamás: A két helyszín között 80 méter van, ennyi mozgásteret enged a pályázat.  
 
Popele Julianna: Véleménye szerint egyik a másikat nem zárja ki.  
 
Markó József: Induljon az önkormányzat a pályázaton, ha probléma lesz, azzal majd később 
foglalkoznak.  
 
Hlavács Judit: Alsógödön a lépcsőt meg kell csinálni, mert teljesen rossz.  
 
 
 
A Képviselő-testület – 9 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

128/2013.(VII.16.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 37/2013. (VII.3.) NFM rendelet alapján 
megvalósuló” a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása” 
pályázat benyújtását és a kapcsolódó önrész biztosítását az alábbiak szerint: 
 
Alsógöd-Szigetmonostor révátkelőhöz  tervezett  felújítások: 
Komplejáró lépcső- és lejárókomplexum felújítás megvalósítása, bejáróhíd acélszerkezet javítása, a  
kikötőponton dörzsfáinak cseréje és a kikötőponton külső-belső festése 
 
Felújítás összes költsége (nettó):  6.712.292 Ft 
Igényelt támogatás 70%:   4.698.604 Ft 
Önrész 

− Üzemeltetői:       282.000 Ft 
− Önkormányzati:               1.731.688 Ft  

Önrész összesen 30%:    2.013.688 Ft 
 
Működtetési költség (komp üzemeltetés):  5.200.000 Ft 
Igényelhető támogatás 80 %   4.160.000 Ft 
Önrész 20% (Üzemeltető vállalja):  1.040.000 Ft 

 
A részvételhez szükséges működtetés 20%-os önrészét, 1.040.000 Ft-ot, a bejáróhíd acélszerkezet 
javítás, a  kikötőponton dörzsfáinak cseréje és a kikötőponton külső-belső festésének 30%-os önerejét, 
nettó 282.000 Ft értékben a rév üzemeltetője, Rudas és TSA Bt. (2300 Ráckeve, Peregi Dunasor 45.) 
vállalja. 
A komplejáró lépcső és lejárókomplexum felújítási költségek 30%-os önrészét, nettó 1.731.688 
értékben  az Önkormányzat a  2013. évi költségvetés kötelezettséggel nem terhelt működési 
tartalék kerete terhére vállalja. 
 
Felsőgöd- Surány révátkelőhöz tervezett  felújítások: 
A révátkelést kiszolgáló Jósika út (275 m-es szakasz) felújítása, valamint a komp lépcsőlejáró, korlát 
és lejárókomplexum felújítása: 
 
Összes felújítási költség (nettó):   8.989.740 Ft 
Igényelt támogatás 70%:   6.292.818 Ft 
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Önrész összesen 30%:    2.696.922 Ft 
 
Működtetési költség (komp üzemeltetés):  2.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás 80 %   1.600.000 Ft 
Önrész 20% (Üzemeltető vállalja):    400.000 Ft 
 
A részvételhez szükséges működtetés 20%-os önrészét, 400.000 Ft-ot, a rév üzemeltetője, Peiker és 
társai Kft. (1146 Budapest, Thököly út 66.) vállalja.  
Az útfelújítás, a komplejáró lépcső és lejárókomplexum felújítási költségek 30%-os önrészét, nettó 
2.696.922 Ft-ot az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés kötelezettséggel nem terhelt működési 
tartalék kerete terhére vállalja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, valamint a révátkelő 
Üzemeltetőjével megkötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

2. napirendi pont tárgyalása: Pótelőirányzat biztosítása intézmények felújításához 
 
dr. Pintér György: Ismerteti az előterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy Eich László tankerületi 
igazgatótól érkezett egy levél, melyben jelzi, hogy az átmeneti időszakra kért az Ifjúság utca 6. sz. 
alatti ingatlan berendezését a KLIK biztosítja. Az ingatlan biztosításáról szóló határozatot a Képviselő-
testületnek legkésőbb augusztus 31-ig kell meghoznia.  
 
 
A Képviselő-testület – 9 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

129/2013.(VII.16.) sz. Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi felújítási munkákhoz szükséges 
pótelőirányzat biztosítását: 
 

• a Kincsem Óvoda részére 4 db csoportszoba felújítására 783 eFt pótelőirányzatot biztosít a 
működési tartalék szabad kerete terhére. 

• a Településellátó Szervezet részére a Németh László Általános Iskola Forfa épület 
tetőfelújítására és az Iskola főépület lefolyó vezeték kiváltására, épületgépészeti munkák, 
valamint a lefolyó vezeték kiváltás utáni kőműves és burkoló munkákra 3.937 eFt  
pótelőirányzatot biztosít a működési tartalék szabad kerete terhére. 

• Göd Város Önkormányzat a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére 2.691 eFt-ot 
átcsoportosít az Ifjúság u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan részleges felújítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgató 
   Beruházási és városüzemeltetési ov. 
 
 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Forrás meghatározása a 122/2013.(VI.26.) sz. Ök. 
határozathoz 
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dr. Pintér György: A képviselő-testület június 26-i ülésén hozott 122/2013.(VI.26.) sz. határozatából 
hiányzik a forrás meghatározása. A határozat módosítását kéri azzal, hogy a forrás a kötelezettséggel 
nem terhelt működési tartalék kerete legyen.   
 
 
 
A Képviselő-testület – 9 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.   
 
 

130/2013.(VII.16.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2013.(VI.26.) sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor Zoltán és Sándor Zoltánné (2600 Vác, Déli út 
46. szám alatti lakos), valamint Sándor György és Sándor Györgyné (2131 Göd, Kazinczy F. u. 91.) az 
Önkormányzat részére vételre felajánlott, 7070 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
összesen 2296 m2 térmértékű ¼-¼-ed, a négy tulajdonos összesen 1/1 tulajdoni hányadára tett 
értékesítésre tett ajánlatát elfogadja, és 1800 Ft/m2 áron megvásárolja. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai Judit ügyvédet 
pedig az adásvételi szerződés megszerkesztésére, és a tulajdonosi változás földhivatali 
bejegyeztetésére. 
Fedezete: kötelezettséggel nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, 
   dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Markó József                    dr. Szinay József 
 polgármester       címzetes főjegyző h. 


