
 129 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 11-i, rendkívüli ülésén, a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Rábai Zita, Sipos Richárd, dr. Pintér György,   
képviselők, akik jelezték távolmaradásukat.)  
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Markó József köszönti a testületi ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.  
 
A képviselő-testület  8 „igen” egyhangú szavazattal dönt a zárt ülésről és az alábbi napirendi pontok 
tárgyalásáról: 
 

1.) TESZ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző     

2.) Csatlakozás az „Európai Mobilitás Hét” mozgalomhoz  
      Előterjesztő: Markó József polgármester       

3.) Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
     Előterjesztő: Markó József polgármester       

4.) Változtatási tilalom elrendelése 
      Előterjesztő: Forró Gábor képviselő       

5.) Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv elfogadásának menete 
    - tájékoztatás kérése és javaslat 
     Beszámoló a HÉSZ jelenlegi helyzetéről 
     Előterjesztők: Hlavács Judit képviselő, Bertáné Tarjányi Judit főépítész   

6.) Építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      

7.) Pótelőirányzat igények (Polgármesteri Hivatal, TESZ, Bölcsőde, Kastély Óvoda 
     Előterjesztő: Markó József polgármester      
8.) Göd, 4157. hrsz-ú és 4158. hrsz-ú (Lajos u. 2-4.) részben önkormányzati tulajdonú  
      ingatlanok értékesítése 
      Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető  

9.)  Alsógödi strand vendéglőre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása 
       Előterjesztő: Markó József polgármester                                                        
10.) Javaslat a Pro Urbe díjra  
       Előterjesztő: Markó József polgármester        
11.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
       Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző                                           

 
 

Napirendi pont tárgyalása 
 
1.) TESZ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 
      Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző     
 

Markó József: A pályázatot a város költségvetési szervénél, a Településellátó Szervezet 
intézményvezetői álláshelyére írta ki az önkormányzat. Voltak külsős jelentkezők és belső is, Rataj 
András, aki a Göd Városi Kommunikációs Kft. egyik ügyvezetője. A Pénzügyi, Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság hallgatta meg a jelentkezőket és tett javaslatot az intézményvezető 
személyére.  
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Forró Gábor: Mindhárom pályázó megjelent a bizottság előtt. A beadott pályázatok igen színvonalasak 
voltak. A bizottság megállapította a pályázatok érvényességét és  négy „igen” szavazattal a 
sorrendiséget felállította, mely szerint első helyen Rataj András, második helyen Nádasi Levente, 
harmadik helyen Csépke Csaba  pályázatát javasolta elfogadásra. A bizottság javaslatánál figyelembe 
vette Rataj András pályázó helyismeretének fontosságát. 
 
Dr. Szinay József: Az érvényességet nem érintette, de volt olyan pályázó, ahol hiányzott az 
összeférhetetlenségről és a vagyonnyilatkozat tételi hajlandóságról tett nyilatkozat. Kéri, hogy ezt a 
nyilatkozatukat a testület előtt tegyék meg.  
 
Jelenlévő pályázók nyilatkozatukat megtették. 
 
Markó József: Csatlakozik a bizottság javaslatához. Néhány hónapja dolgoznak már együtt Rataj 
Andrással, ezért biztos abban, hogy sikereket tudnak elérni. A helyismeret szinte nélkülözhetetlen az 
intézmények és vezetőik ismerete feltétlen szükséges, és előnyt jelent, ezért javasolja a testületnek 
Rataj András pályázatának elfogadását. Kéri, hogy szavazzanak a PEKJB javaslatáról. Javasolja, hogy 
a pályázatot elnyert intézményvezető illetményét bruttó 440 eFt/hó-ban állapítsák meg. Ezen felül kb. 
30-40 eFt/hó költségtérítésre is jogosult lesz, ez a többi vezetőnél a szokásos nagyságrendű, de ennek 
megállapítása a későbbiekben történik meg.  
 
A Képviselő-testület tagjai 6 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal alábbi határozatot hozták: 
 

89/2014. (VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a TESZ igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázat eredményes volt. A 
kiírásra 3 pályázat érkezett, amelyből 3 pályázat érvényes, megfelel a kiírási feltételeknek.  
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Göd Város Településellátó Szervezet vezetésével 
igazgatói beosztásban 2014. szeptember 01-től 2019. augusztus 31-ig, 5 év határozott időre Rataj 
Andrást bízza meg. 
 
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:  bruttó 440.000,-Ft/hó. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József 
 
Rataj András: Köszöni a bizalmat és reméli a sikeres együttműködést.  
 
 

2.) Csatlakozás az „Európai Mobilitás Hét” mozgalomhoz  
            Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József: Üdvözli Dégi Júliát, aki Gödön született, édesapja a polgármesteri hivatal Műszaki 
osztályát vezette egykor. Egyesület jött létre a neveleki lakosok által, akik együttműködnek Göd Város 
Önkormányzatával. A „Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési és Kulturális Egyesület” 
szándékát fejezte ki, hogy részt kíván venni a mozgalomban. Göd város csatlakozna az Európai 
Mobilitás Hét mozgalomhoz. Dégi Júlia egy prezentációt mutat be a csatlakozással kapcsolatos  
elképzeléseikről.  
 
Dégi Júlia: Köszöni a meghívást és bemutatja a prezentációját az Európai Mobilitási Hét-hez 
kapcsolódó programokról, tervekről. Elmondja, hogy szeptember 22-én minden évben az autós 
forgalom elől lezárják az egyes útvonalakat. 2002. óta ennek az autómentes napnak az előkészítését 
szolgálja ez a programsorozat. Ismerteti a korábbi években elért eredményeket a csatlakozó városok 
számát, nevét. A mozgalom népszerűségét is felsorolja. Ismerteti az Európai Karta opcióit. Göd 
esetében legalább 10 intézkedés történt ebben az évben, ami felhasználható a csatlakozáshoz. Ilyen 



 131 

volt a megépült járdaszakasz is. Ha a város mind a három pontot vállalja, akkor jogosult lesz egy igen 
magas összegű díjra. Ehhez a pályázathoz 40 oldalas kézikönyvet kellett megírni, melyet az 
egyesületük elkészített. Az egyesületnek jelenleg 45 tagja van. Az egyesület működtet egy telekocsi 
rendszert, ami segíti a közlekedést ebben az időszakban. Térítésmentesen vállalkoznak az autómentes 
nap és a mobilitás hét programjainak megszervezésére, a nyomdai költségekhez kértnek támogatást. 
Az elképzelésük szerint mind a 7 napnak lenne mottója. Ismerteti a mottókat és a tervezett napi 
programokat. (szemétszedés, virágültetés, gyaloglás népszerűsítése, egészségnap, ingyenes 
egészségügyi szűrések, a kulturális kerékpáros program) Állandó programokat is terveznek a hét 
minden napjára. Ismerteti a mobilitás hét helyszíneként kijelölt utcákat. Az önkormányzati  feladatokat 
és az átmeneti intézkedéseket is felsorolja. Javasolja, hogy a felsőgödi vasútállomásnál az autómentes 
napon zárják le a parkolót, mert ide programokat terveznek. Lakosság bevonására átfogó kampányt 
terveztek. Plakátokat, szórólapokat, programfüzetet terveztek, melyeknek összesen 300 eFt a teljes 
nyomdai költsége. Erre szeretnének az önkormányzattól támogatást kapni. Figyelemfelkeltő akciókat 
is terveznek.  
 
Forró Gábor: Tiszteletreméltó kezdeményezés, köszönet jár az egyesületnek, hogy ennek a 
programsorozatnak a szervezését felvállalta.  
 
Markó József: Külön pénzt nem kell biztosítani, a pénzügyi forrása a támogatásnak a polgármesteri 
keret. A polgármesteri hivatalban Jakab Júlia környezetvédelmi előadó és Vaczula Krisztina referens 
foglalkozik ezzel a témával. 
 
A Képviselő-testület tagjai 8 „igen”egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

90/2014. (VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Markó József polgármestert az Európai Mobilitás 
Hét Kartájának aláírására, illetve a József utca 2014. szeptember 22-én, 7-19 óráig tartó 
lezárásának elrendelésére. A Képviselő-testület hozzájárul a Sármány utca, Kálmán utcai híd és 
Füzike utca közötti szakaszának járdaépítési anyagköltségéhez 400.000 Ft támogatással, 
valamint az Európai Mobilitás Hét szórólapjainak nyomdaköltségéhez  50.000 Ft összeggel. 
 
Forrás: tárgyévi polgármesteri keret 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 15. 
 
 
Markó József: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ülés utolsó napirendjéhez hívott HVB tagok itt 
vannak, ezért javasolja, hogy vegyék előre ezt a napirendi pontot. 
 
A képviselők elfogadták a polgármester javaslatát. 

 
3.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző                                           

 
Dr. Szinay József : Az előterjesztés a 48. oldalon van, mely két határozati javaslatból áll. Az egyik a 
HVB tagok megválasztása. Itt szóbeli kiegészítésként javasolja póttagnak dr. Papp Dávid ügyvédet, 
aki vállalkozott a póttagi szerepre. Szeretné, ha most egyben az eskütétel is megtörténne a testület, 
illetve a polgármester előtt. Ezt követően a HVB alakuló ülését is megtarthatja itt a hivatalban. A 
másik határozati javaslatban a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait választják meg.  
 
A Képviselő-testület tagjai 8 „igen”egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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91/2014. (VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23.§-a alapján a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

Dr. Almási Csaba 
Dr. Babák László 

Dr. Karaszek Szabolcs 
Dr. Papp Dávid póttag 

 
2./ A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 35. § (2) bekezdése alapján a 
szavazatszámláló bizottságokba az alábbi tagokat és póttagokat választja meg. 
16. sz. szavazókör:  Szőke Péter   2132 Göd, Deák F. u. 44. 
906. sz. szavazókör:  Bíró Katalin   2134 Sződ, Fűzike u. 44. 
   Kolok András Bence  2134 Sződ, Fűzike u. 11. 
   Kolok Balázs Csegő  2134 Sződ, Fűzike u. 11. 
907. sz. szavazókör: Weiser László   2134 Sződ, Jégmadár u. 81/b 
   Szmeskó Balázs  2134 Sződ, Pacsirta u. 105. 
   Szmeskó Gábor Zsolt  2134 Sződ, Pacsirta u. 105., 
 
Póttagok:  Szmeskó Zsolt Tamás  2134 Sződ, Pacsirta u. 105. 
   Ruszinné Tanczig Gabriella 2134 Sződ, Csíz u. 8. 
   Bundy Dávid   2134 Sződ, Fűzike u. 1/b 
   Bundy Gergely  2134 Sződ, Fűzike u. 1/b 
   Sebestyén Erika  2134 Sződ, Vörösbegy u. 18. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

4.) Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
     Előterjesztő: Markó József polgármester       

 
Markó József: A cégbírósághoz az alapító okirat módosítás lett benyújtva. Felkéri dr. Kovács Balázs 
ügyvédet az előterjesztés ismertetésére.  
 
dr. Kovács Balázs: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 85/2014. (VI.25.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. élére a már meglévő 
ügyvezető mellé együttes aláírási joggal második ügyvezetőt is kinevez, a 86/2014. (VII.10.) számú 
határozatával pedig a felügyelő bizottság lemondó tagja helyére a testület új tagot választott. A fenti 
határozatok értelmében az alapító okiratot módosítani kellett, amelyet a hatályba lépő új Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően az új szabályok szerint benyújtottam az illetékes cégbírósághoz, azzal, 
hogy az új szabályoknak megfelelő törzstőke emelését a Társaság 1 évre elhalasztotta. A cégbíróság 
hiánypótlási végzésben az alapító okirat módosítására hívott fel, mely szerint ameddig a törzstőke 
befizetése nem történik meg, addig a Társaság nem térhet át az új szabályokra, illetve a lemondott 
felügyelő bizottsági tag lemondásának dátumát lemondó nyilatkozat dátumával egyezően jelöljem 
meg. Tekintettel arra, hogy Hlavács Judit FB tagságról való lemondása a fenti határozatokat közel két 
hónappal megelőzte, célszerű volt a döntésekkel egyező dátummal megjelölni lemondását, elkerülendő 
az esetleges szankciókat. Az alapító okirat jelenlegi módosítása a határozatokkal kijelölt 
változtatásokat a korábbi jogszabály rendelkezései mellett tartalmazza. Tájékoztatom továbbá a 
testületet arról, hogy folyamatban van a Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-nél egy szervezeti és 
működési szabályzat létrehozása, amely kijelöli az együttes aláírási joggal rendelkező ügyvezetők 
belső munkamegosztásának kereteit. Az a cél, hogy az önkormányzat által létrehozott nonprofit 
társaságoknál egységes belső szabályozás kerüljön elfogadásra.  
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Markó József: Akkor a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél is szükség lesz erre  a belső 
szabályzatra.  
 
dr. Kovács Balázs: Igen, de a szervezeti és működési szabályzatot, - tekintettel annak belső  
szabályozási jellegére – egyik társaság esetében sem kell a Cégbírósághoz benyújtani, ennek 
elfogadására – a szükséges egyeztetések lefolytatását követően – a jelen határozati javaslattól eltérő 
időpontban is sor kerülhet. 
 
Markó József: Valószínűleg egy másik ügyvezetőt kell majd Rataj András helyére választani, mert a 
Településellátó Szervezet irányítása lesz a feladata, tehát itt is személyi változásra lesz szükség.  
 
Hlavács Judit: Egy kérdése maradt csak, mert dr. Kovács Balázs mindenről információt adott, hogy 
miért kell a kft-knek két ügyvezetőt foglalkoztatni? 
 
Markó József: Ez év júniusában erről már döntött a testület, két ügyvezetőt választottunk. Erre azért 
van szükség, mert egy személy dönt és ír alá szerződéseket, akkor semmiféle kontroll nincs. A Göd 
Városi Kommunikációs Nonprofit Kft-nél is egy személy döntött eddig, nem arról van szó, hogy rossz 
döntések születtek, de egy adott döntést, ha két személy ír alá, akkor a megfelelő, kölcsönös kontroll 
megvan. Ez egy ellenőrzési, felelősségi kérdés. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél ez 
már bevált gyakorlat, jól működik. 
 
Hlavács Judit: Akkor a későbbiekben az SZMSZ-ben lesznek meghatározva a hatáskörök?  
 
dr. Kovács Balázs: Az aláírási jogosultság együttes, ezt az alapító okirat is tartalmazza, így harmadik 
személyekkel szemben is hatályos. Az SZMSZ a két ügyvezető közötti hatáskört tisztázza, ez egy 
belső szabályzat.  
 
Markó József: Volt rá példa a korábbi években, hogy kötődtek olyan szerződések, melyek nem voltak 
kettős aláírással ellátva, ebből adódtak problémák, esetleg több évig húzódó perek. A kettős aláírás a 
kontrollt támasztja alá. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 6 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták. 
 

92/2014.(VIII.11.) sz. Ök határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Göd Városi Kommunikációs 
Nonprofit Kft. (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.) egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a 
2014. augusztus 05-én kelt alapítói határozatban foglaltak szerint.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

5.) Változtatási tilalom elrendelése 
      Előterjesztő: Forró Gábor képviselő       

 
Forró Gábor: A változtatási tilalom arról szól, hogy amíg a HÉSZ el nem készül, addig ne lehessen 
megelőzni a hatálybalépését. Törvényi hatálya maximum 3 év lehet, ez a HÉSZ megalkotásával 
megszűnik automatikusan. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ez egy tipikusan erre a célra megállapított jogintézmény, kifejezetten erre írta 
elő a jogszabály. A településképi véleményezési eljárás nem teljeskörű védelem, ez igen, és csak a 
testület oldhatja fel.  
 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatban szereplő rendeletről. 
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A Képviselő-testület 7 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az előterjesztést elfogadták:  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Göd Város Önkormányzatának 18/2014.(……….) sz. ök. rendelete 
Göd városnak a Nemeskéri Kiss Miklós utca, a Szabó Ervin utca, Kölcsey utcai lakóterület, a 
065, a 074 és a 075 helyrajzi számú utak, valamint a 079 helyrajzi számú erdő által határolt 

területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről 
 
Göd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
tv. 21.§-ában, kapott felhatalmazás alapján a településrendezési feladatok érdekében egyes 
ingatlanokra változtatási tilalmat állapít meg, tekintettel arra, hogy ezen területen olyan intézkedéseket 
tervez, melyek megvalósítása csak ezen jogintézménnyel biztosítható. 
 

1.§ 
 
Göd Város Önkormányzata változtatási tilalmat állapít meg az alábbi ingatlanok tekintetében. 
 
Helyrajzi szám Cél megjelölése, amelyre az önkormányzat fel kívánja használni a területet 
066/1-5 Beépítési feltételek meghatározásáig 
068/5-42 Beépítési feltételek meghatározásáig 
070/2-31 Beépítési feltételek meghatározásáig 
073/4-30 Beépítési feltételek meghatározásáig 
076/1-14 Beépítési feltételek meghatározásáig 
 

2.§ 
 
A változtatási tilalom az 1.§-ban meghatározott ingatlanokra Göd Város Helyi Építési Szabályzatról 
szóló rendeletének hatályba lépésének napján, de legkésőbb e rendelet hatályba lépését követő három 
év elteltével szűnik meg. 

3.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
   Polgármester     Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
              dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

6.) Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv elfogadásának menete 
    - tájékoztatás kérése és javaslat 
     Beszámoló a HÉSZ jelenlegi helyzetéről 
     Előterjesztők: Hlavács Judit képviselő, Bertáné Tarjányi Judit főépítész   

 
Bertáné Tarjányi Judit: Hlavács Judit képviselő beadványának minden kérdésére igyekezett válaszolni. 
A 314/2012. sz. kormányrendelet határozta meg, hogy a területi agglomerációhoz tartozó 
önkormányzatoknak 2015. december 31-ig a Településszerkezeti Tervet az új OTÉK-hoz kell 
igazítani. Ez valamennyi agglomerációs településnél így lesz. Elmondja, hogy a Pestterv Kft.-nél 
egyeztetésen vett részt a múlt héten a jogszabályi ütközés miatt. Nem érdeke az önkormányzatnak a 
teljes külterületi szántók erdősítése, ezt nem tudjuk teljesíteni. Az ellentmondást az állami főépítész 
észlelte, amit az önkormányzatok nehezen abszolválnak. Az egyik önkormányzat egy un. 
„területrendezési eljárás” keretében, mely plusz idővel, plusz költséggel jár – megoldást talált a 
problémára. Mi is eldönthetjük, hogy a térségi területrendezési eljárásba belépünk, vagy megvárjuk a 
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jogszabályi ellentmondás feloldását. Erről a parlamentnek is döntenie kell. A módosítást eddig nem 
kezdeményezték a parlamentben. Az állami főépítészhez már bekerült egy anyag. Felhívás érkezett, 
hogy a települések jelezzék a problémát.  
 
Hlavács Judit: Köszöni a válaszokat, sok kérdésben kimerítő volt, de volt hiányos is. 2013. november  
4-én fogadta el a testület azt az anyagot, amiből már lehetett volna dolgozni. Két fontos dolog hiányzik 
a válaszok közül. Az egyik, hogy a táblázatban szerepel az, hogy ki és milyen módon kapta meg az 
anyagot, de az, hogy mi volt az észrevétele nincs rögzítve. Mivel mi lesz a teendő? Nem látja, hogy 
mikor és hogyan lesz ebből elfogadott Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat. A 
jogszabályi probléma érint 6 területet, ettől függetlenül a TSZT és a HÉSZ nem lesz elfogadható? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Településszerkezeti Tervet csak a város egészére lehet készíteni. Módosítani 
lehet. Kiment valóban tavaly az anyag, de 2014. január 1-vel váratlanul módosult az Országos 
Területrendezési Terv. A jogszabályi módosítások és a korábbiakban ismertetett indokok alapján 
csúszás van.  
 
Hlavács Judit: Kérdése, hogy az országgyűlési képviselőnket nem tudjuk megkérni, hogy tegyen 
önálló indítványt a parlamentben? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén vázolta ezt a 
jogi helyzetet. Javasolta egy bizottság létrehozását az ügy kidolgozására. Ott volt jelentkező a 
bizottsági részvételre, dr. Megyery Csaba és Simon Tamás PEKJB tagok jelezték, hogy részt vennének 
az ad-hoc bizottságban. 
 
Hlavács Judit: Javasolja, hogy a VKB elnök is legyen tagja a bizottságnak és Ő maga is jelentkezne a 
bizottsági munkára. 
 
Dr. Szinay József: Annak érdekében, hogy ne húzódjon tovább a dolog érdemes lenne a főépítész által 
említett eljárást elindítani, ennek a költségeit fedezni.  
 
Markó József: Felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak először arról, hogy az 
önkormányzat indítson-e területrendezési eljárást 400 eFt + ÁFA várható költségért, majd arról, hogy 
szükséges-e bizottság alakítása a HÉSZ és a TSZT elfogadásának érdekében. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

93/2014 (VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a főépítészt, hogy intézkedjen 
a területrendezési eljárás megindítása iránt. Az eljárás várható költségéhez az önkormányzat  
400.000,-Ft + ÁFA összegű forrást biztosít. 
 
Forrás: 2014. évi költségvetés - Beruházási feladatok előirányzatai – HÉSZ módosítás 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Lenkei György: dr. Megyeri Csaba és Simon Tamás neve elhangzott, Ők aktívan belefolytak ebbe a 
munkába. Javasolja, hogy magánemberként segítsenek a főépítésznek, ahogy az önkormányzatnál ez 
eddig is megszokott volt.  
 
Markó József: Felkéri a testületet szavazzanak a bizottság megalakításának szükségességéről. 
 
A Képviselő-testület tagjai 2 „igen”, 4 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal döntenek 
arról,hogy nem hoznak létre bizottságot a HÉSZ és a TSZT elfogadtatása tárgyában.  
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6.) Építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      

 
Bertáné Tarjányi Judit: A volt BM üdülő területén található a Héder-villa. Építtetője és első 
tulajdonosa dr. Héder Lajos. A villa építészeti értékei és helytörténeti jelentősége miatt védelemre 
érdemes. Van olyan pályázat, ami helyi védett épületekre van kiírva, ilyen pld. a volt Kincsem istálló 
épülete is. Előfordulhat, hogy lesz még ilyen pályázat. A védetté nyilvánítás csak előnyére válhat a 
városnak.  
 
Hlavács Judit: Támogatja a javaslatot. Milyen állapotban van a villa? Összedőlés fenyegeti? Készülhet 
felmérés arról, hogy milyen S.O.S munkák szükségesek? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Összedőlés nem fenyegeti, beázásról tudunk, amit jó lenne megcsináltatni.   
 
Dr. Bognár László: Egy sikeres felújítás után, helytörténeti múzeumot is lehetne ott kialakítani.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet 
módosításról. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az előterjesztést elfogadta. 
 

Göd Város Önkormányzatának 19/2014.(……….) sz. ök. rendelete 
 
„Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 11/1999.(IV.06.) sz. Ök. Rendelet 
módosításáról  
 

1.§ 
 
A 11/1999.(IV.06.) sz. ök rendelet 9.§-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„9.§ (8) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 
Göd Jósika u. 14 sz alatti villaépület (3255/2 hrsz) homlokzatait, külső megjelenését, helyi egyedi 
védelem alá helyezi: 
Megengedett az épületen minden olyan feltétlenül szükséges beavatkozás: melynek célja: 
- az állagmegóvás biztosítása 
- az eredeti állapot helyreállítása. 
- akadálymentesség biztosítása 
- emléktábla elhelyezése 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
   polgármester                 címzetes főjegyző 
  
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
   dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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7.) Pótelőirányzat igények (Polgármesteri Hivatal, TESZ, Bölcsőde, Kastély Óvoda,      
     Alapszolgáltatási Központ) 

           Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
Markó József: Az előterjesztések az 50-51. és a 71-72. oldalon olvashatók. Két határozati javaslatról 
kell majd szavazni.  
 
Hlavács Judit: A PEKJB ülésen kaptak választ a felmerülő pótelőirányzatokra. A most tervezett 
útépítésnek lesz pénzügyi forrása? Kérdése, hogy a bevételkieséssel kapcsolatban kapott-e már választ 
a hivatal?  
 
Markó József: Az adóerő csökkenés miatt megítélték a 120 mFt-os támogatást, ez az év végéig 
megfelelő forrás lehet a Kushé – Tompa – Attila utcák építéséhez.  A pénzügyes munkatársak 
elvégezték az egyeztetéseket a bevételek alakulásával kapcsolatban és úgy néz ki, hogy a Bozóky tér 
felújítása is elkezdődhet. A Kossuth tér, Petőfi tér, Beck Ö. Fülöp tér már elkészült, Felsőgödön a 
Bozóky tér fejlesztése is indokolt. A következő év lesz nehezebb, mert akkor nem kapunk állami 
támogatást a bevétel kiesések fedezésére. A szemétszállítási díjaknál a lakossági befizetések 
hiányoznak sok esetben, itt igen nagy a hiány. Több helyen lehet takarékoskodni, meg kell nézni a 
nem kötelező feladatok ellátását, finanszírozását. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az 
előterjesztés első határozati javaslatáról. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az előterjesztést elfogadta. 
 

94/2014.(VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Pótelőirányzat biztosítása - Polgármesteri Hivatal, Településellátó Szervezet, Szivárvány Bölcsőde, 
Kastély Óvoda részére   
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint 
pótelőirányzatot biztosít a következő intézmények részére: 
 
Gödi Polgármesteri Hivatal részére bérelőirányzatra 1.620 ezer forint, járulékaira 438 ezer 
forint, Cafetériára 100 ezer forint pótelőirányzatot biztosít az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének Feladattal nem terhelt működési tartalék keretéből.  
 
Településellátó Szervezet részére pótelőirányzatot biztosít 
- a Balázsovits Sportcsarnok és a Huzella Tornacsarnok működtetésére 3.200 ezer forint a 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi működési támogatásának összegéből 
- a Balázsovits Sportcsarnok padlójának burkolat javítására 781 ezer forint az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének TESZ és intézmények beruházási és felújítási 
feladatai terhére 
- karbantartási feladatok végrehajtásához szükséges eszközök beszerzésére 500 ezer forint 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének TESZ és intézmények beruházási és felújítási 
feladatai terhére  
 
Szivárvány Bölcsőde részére 15 db fektető ágy beszerzésére 438 ezer forint az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének TESZ és intézmények beruházási és felújítási feladatai terhére  
 
Kastély Óvoda részére 3 db porszívó beszerzéséhez 64 ezer forint az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének TESZ és intézmények beruházási és felújítási feladatai terhére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 3.200 
eFt összegű támogatás csökkentésről szóló szerződésmódosítását készíttesse el, valamint 
meghatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ megbízott igazgató 

 
Markó József: A másik előterjesztésben az Alapszolgáltatási Központ pótigényéről van szó. Havi 150 
eFt-ért végez szolgáltatást a közlekedési kft. az Alapszolgáltatási Központnak, és szeretnének egy 
gépkocsit vásárolni e költség megszűntetése érdekében. Kérdés, hogy mennyibe kerülne a saját 
gépjármű karbantartása, az üzemanyag, a gépjárművezető költsége. Kalkulációt nem láttuk erről.  
 
Forró Gábor: A PEKJB tárgyalta az előterjesztéseket. A cél mindenképp jó, de az előkészítésben van 
még hiányosság. A bizottság javasolta, hogy módosítsák az 5 havi személyszállítási szolgáltatást 6 
hónapra, így ez nem 750 eFt, hanem 900 eFt lenne, és még egy hónapig kérnénk a szolgáltatást. A 
városnak kötelező feladata a mozgáskorlátozottak szállítása. Erre elég kevés lehetőség van, de meg 
kell oldani. Most a Lámpás 92’ alapítvánnyal van szerződésünk. Az Alapszolgáltatási Központ 
vezetőjével egyeztetett és felmerült, hogy milyen gépjárműre lenne szükség, ami a 
mozgáskorlátozottak szállítására, a levélkihordásra és az ételszállításra is alkalmas lenne.  A bizottság 
kérése volt, hogy a szeptemberi ülésre készítsenek erről javaslatot, előterjesztést. Javaslata, hogy a 
határozati javaslatot egészítsék ki + 150 eFt-tal, így 6 hónapról és 900 eFt-ról döntsenek. 
 
Lenkei György: Jelenleg két autó van, nyilván valamelyik majd leselejteződik. 
 
Pappné Pattke Mária (TESZ főkönyvelője): Nem kell leselejtezni. A szociális étkeztetést meg kell 
oldani. Az ÁNTSZ nem engedélyezi, hogy személyszállító autóval szállítsanak ételt. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a módosító javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

95/2014.(VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 900 eFt pótelőirányzatot 
biztosít az Alapszolgáltatási Központ részére a személyszállítási szolgáltatás 6 havi díjának 
kifizetésére. 
 
Forrás:  a Tartalékok TESZ és intézmények beruházási és felújítási feladatai sor 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ megbízott igazgató 
 
Forró Gábor: Az előterjesztés másik része arról szól, hogy a Kastély Központi Óvodában 2 fő 
óvodapedagógussal csökkenne a létszám, ez 3.443 eFt-os elvonást jelent az intézménytől. A határozati 
javaslatban 750 eFt-os előirányzat átcsoportosítása szerepel, ez valószínűleg elírás, mert 850 eFt-ról 
van szó és így a 2.693 eFt-os módosul 2.593 eFt-ra. Ez volt a bizottság módosító javaslata. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2014.(VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kastély Központi Óvoda létszám 
előirányzatát 2 fő óvodapedagógussal csökkenti. A felszabaduló bérelőirányzat terhére az 
intézménynek engedélyezi 850 ezer forint előirányzat átcsoportosítását a megjelölt feladatokra 
(160 eFt laptop, 250 eFt klíma beszerzés, 410 eFt dologi kiadások), valamint 2.593 ezer forinttal 
csökkenti az intézmény bérelőirányzatát az intézményfinanszírozással azonos összegben. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ megbízott igazgató 

 
 
8.) Göd, 4157. hrsz-ú és 4158. hrsz-ú (Lajos u. 2-4.) részben önkormányzati tulajdonú  
     ingatlanok értékesítése 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető  

 
Popele Julianna: Árverési hirdetményt tennénk közre két ingatlanra. Az ingatlan részben 
önkormányzati tulajdonú. A licitálási eljárás lefolytatására dr. Kovács Balázs ügyvédet javasolták. 
 
Markó József: Igen magas a kikiáltási ár, ehhez a tulajdonostárs ragaszkodott. Felkéri a testületet, 
hogy szavazzanak az előterjesztésben található határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2014.(VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzata jóváhagyja, hogy a  
 

1. Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 4157 hrsz. alatt 
felvett 787 m2 térmértékű, kivett lakóház és udvar, természetben 2131 Göd, Lajos u. 2-2. 
szám alatt található 2/4 részben önkormányzati tulajdonú, 1/4 részben Korponai György 
(1204 Budapest, Eperjes utca 26.) és 1/4 részben Sziráki Andrásné (1090 Budapest, 
Ifjúmunkás utca 22. 3 lház fsz/1.) lakosok tulajdonát képező ingatlant 

és a 
2. Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 4158 hrsz. alatt 

felvett 796 m2 térmértékű, kivett lakóház és udvar, természetben 2131 Göd, Lajos u. 4. 
szám alatt található 2/4 részben önkormányzati tulajdonú, 1/4 részben Korponai György 
(1204 Budapest, Eperjes utca 26.) és 1/4 részben Sziráki Andrásné (1090 Budapest, 
Ifjúmunkás utca 22. 3 lház fsz/1.) budapesti lakosok tulajdonát képező ingatlant 

 
licit útján értékesítse 
 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

 

Árverező szerv megnevezése, 
székhelye 

Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) 

Árverés helye Gödi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) 
földszinti nagyterme 

Árverés időpontja 2014. október hó 06. (hétfő) 10.00 óra 

Árverésre kerülő vagyontárgy 
megnevezése, címe 

1. Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd 
Belterület 4157 hrsz. alatt felvett 787 m2 térmértékű, kivett 
lakóház és udvar, természetben 2131 Göd, Lajos u. 2-2. 
szám alatt található ingatlan a tulajdoni lapon II/5-9. 
sorszám alatti 2/4 hányadban Göd Város Önkormányzat, 
1/4-1/4 hányadban Korponai György és Sziráki Andrásné 
budapesti lakosok tulajdon része. 

2. Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd 
Belterület 4158 hrsz. alatt felvett 796 m2 térmértékű, kivett 
lakóház és udvar, természetben 2131 Göd, Lajos u. 4. szám 
alatt található ingatlan a tulajdoni lapon II/5-9. sorszám 
alatti 2/4 hányadban Göd Város Önkormányzat, 1/4-1/4 
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hányadban Korponai György és Sziráki Andrásné budapesti 
lakosok tulajdon része. 

Kikiáltási ár A két ingatlan 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke összesen: 
bruttó 14.000.000,- Ft. 

Vevő által megszerzett jog Vevő tulajdonjogot szerez 

Licitlépcső mértéke A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik 

Árverésre kerülő ingatlan 
megtekintésének ideje, 
árverésre kerülő vagyonról az 
információ adás helye, ideje 

Az ingatlan megtekintésének ideje: 2014. szeptember 18.  
10 óra. Helye: az ingatlan címe. További információkért Göd Város 
Önkormányzat Beruházási Osztályának munkatársához, Juhász 
Anitához a 06-27/530-064 telefonszámon lehet. 

Árverési előleg összege, 
letétbe helyezés módja, ideje 

Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen 
és időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral 
rendelkezik, továbbá árverési előleget letétbe helyezte, az árverési 
szabályzatot megismerés és tartalmának elfogadása után aláírta. 
A letétbe helyezés módja: Az árverés megkezdése előtt három 
nappal az Önkormányzat számlájára történő átutalással. Az árverési 
előleg megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az 
árverés megkezdése előtt igazolást állít ki. 
Az árverési előleg mértéke: 300.000,- Ft és a 4.000.000,- Ft 1%-a 
40.000,- Ft. Összesen: 340.000,- Ft. 

 
Az értékesítéssel kapcsolatos költségeket tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában viselik. 
 
Göd Város Önkormányzata meghatalmazza dr. Kovács Balázs ügyvédet a licitálással és az 
értékesítéssel kapcsolatos ügyintézésre, az adásvételi szerződés előkészítésére, valamint a 
földhivatali bejegyzésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
Hivatali felelős: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető  
 
 

9.) Alsógödi strand vendéglőre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása 
       Előterjesztő: Markó József polgármester                                                        

 
Markó József: A szerződést javasolja módosítani további 5 évre. A módosításban szerepelnie kell még 
annak, hogy a mentőládát tartsák az objektumban. A többi rész, karbantartás nem ennek a 
szerződésnek a tárgya, hanem egy másik szerződésnek. Ez a szerződés az ingatlan bérlésére 
vonatkozik. Felkéri a testületet, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2014.(VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A NOR-MA Kft-vel (2131 Göd, béke út 29.) a többször módosított 2005. október 21-én kötött 
szerződést 5 éves időtartammal 2019. szeptember 30-ig meghosszabbítja, továbbá a szerződés 7. 
pontját az alábbiakkal egészíti ki: „A szabadstrand működéséhez kötelező egészségügyi 
mentőláda a Strandvendéglőben kerül elhelyezésre, melynek információs táblával történő 
jelzése, valamint a mentőláda karbantartása a Bérlő feladata. Szintén a Bérlő feladata a 
szabadstrandon található nyilvános illemhely tisztántartása és működtetése. 
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés elkészíttetésére és aláírása. 



 141 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

10.) Javaslat a Pro Urbe díjra  
        Előterjesztő: Markó József polgármester        

 
Markó József: Több javaslat volt az elmúlt időben a díszpolgári címre is, de egy ciklusban 1 főt lehet 
jelölni. Most a Pro Urbe díjra érkezett ajánlás, mely díjat dr. Horváth László kapná, aki a Gödi 
Sportegyesület elnöke. Ő komoly szerepet játszott az önkormányzat ingatlanjainak gyarapításánál, és 
évek óta a sportegyesület érdekeit is képviseli. a gse érdekeit maximálisan képviseli. A díj átadására az 
augusztus 20-i ünnepségen kerülne sor.   
 
Hlavács Judit: Kérdése, hogy volt-e más jelölt, vagy más javaslat is? 
 
Markó József: A díszpolgári címre volt korábban több javaslat. A Pro Urbe díj nem volt szabályozva a 
helyi rendeletben a díszpolgári cím igen.  
 
Lenkei György: A Pro Urbe díj a városért tett tevékenységért adható. Mint a GSE elnökségi tagja 
közelről láthatta, hogy a TAO támogatás ügyében dr. Horváth László mi mindent tett, ezen felül még 
rengeteg ügyvédi költséget is megspórolhatott a város. Az alsógödi sporttelepen felépített nívós épület 
és közösségi ház több, mint 60 mFt-ot ér, az öntözőberendezés, és kerítés kialakítását is elvégezte dr. 
Horváth László. 
 
Dr. Bognár László: Pro Urbe díjra javasolná még dr. Erdélyi István történész professzort, aki Gödön 
tartja a konferenciákat, minden évben 4 könyvét adják ki, az ősrégészettel foglalkozik. Javasolja, hogy 
ketten kapjanak Pro Urbe díjat.  
 
Hlavács Judit: Javaslata, hogy csak egy díjazott legyen. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy először szavazzanak a díjazottak számáról, hogy két 
díjazott legyen. 
 
A testület tagjai 6 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták. 
 

99/2014.(VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2014. augusztus 20-án két 
személy kaphatja meg a Pro Urbe díjat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
Markó József felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy dr. Horváth László Pro Urbe 
díjban részesüljön. 
 
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták. 
 

100/2014.(VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy dr. Horváth László Pro 
Urbe díjat kapjon. A díj átadására a 2014. augusztus 20-i ünnepségen kerül sor.  
 
Határidő: 2014. augusztus 20. 
Felelős: Markó József polgármester  
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Markó József felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy dr. Erdélyi István Pro Urbe díjban 
részesüljön. 
 
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták. 
 

101/2014.(VIII.11.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy dr. Erdélyi István Pro Urbe 
díjat kapjon. A díj átadására a 2014. augusztus 20-i ünnepségen kerül sor.  
 
Határidő: 2014. augusztus 20. 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
Markó József: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
            polgármester                címzetes főjegyző 
 
 
 


