
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 2015. március 25-én, 9 órakor. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Elmondja, hogy Vidák Árpád képviselő jelezte, hogy beteg, 
ezért nem tud részt venni a mai ülésen. Kiküldésre került két egyebekben tárgyalandó napirend.   
Kérdése, hogy az Egyebek napirendi pontnál kíván valaki tárgyalni valamilyen témát? 
 
Javaslat nincs, ezért felkéri a testület tagjait, hogy szavazzák meg a napirendeket.  
 
A képviselő-testület tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ Képviselői eskütétel 
 
2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (bizottsági tag 
megválasztása) 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Beszámoló a Dunakeszi  Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2014. évi működéséről 
Előadó: Tóth Csaba rendőrkapitány 
 
4./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
5./ Utak névadományozása 
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök 
 
6./ Óvodavezetői álláshely-pályázat kiírása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7./ Települési értéktár létrehozása 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
8./ Alapítványi támogatások 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
9./ Tájékozató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előadó: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
10./ Simon Tamás interpellációja 
 
Egyebek:  
- Kádár u. 49. sz. alatti ingatlan kezelése 
  Előterjesztő: Markó József polgármester 
- Tulajdonosi hozzájárulás megadása 2 db műfüves labdarúgópálya kialakítása 
   Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök  
 



Dr. Almási Csaba elmondja, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzőjétől tájékoztatást 
kapott arról, hogy Pinczehelyi Tamás képviselő 2015. március 01. napjával lemondott képviselői 
megbízatásáról. Ismerteti a jogszabályhelyet, melynek alapján az új jelöltet lehet megválasztani.  
 
Markó József felkéri Dr. Almási Csabát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy adja át Mudri 
József részére a megbízólevelet, valamint felkéri Mudri Józsefet, hogy tegye le a képviselői esküt és 
írja alá az esküokmányt. 
 
Dr. Almási Csaba ismerteti a HVB döntését, majd átadja a megbízólevelet Mudri József részére. Ezt 
követően felkéri az eskü letételére valamint az esküokmány aláírására. 
 
Mudri József leteszi a képviselői esküt és aláírja az esküokmányt. 
 
A képviselő-testület ezt követően folytatja a napirendi pontok tárgyalását. 
 
2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (bizottsági tag 
megválasztása) 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolták mind a határozat, mind a rendelet módosításának elfogadását.   
 
A képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

16/2015. (III.25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
képviselő tagjának Mudri Józsefet választja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az előterjesztésben szereplő 
rendelet-módosítást. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.26.) sz. rendelete  
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 33/2014. (XII. 01.) sz. rendelet módosításáról 
 
1.§ A rendelet 6. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
„Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 

9 főből áll 
5 fő képviselő 
 
 
 
4 fő nem képviselő tag 

Szabó Csaba elnök 
Szász-Vadász Endre 
Csányi József 
Mudri József 
Vidák Árpád 
Szabó Árpád 
Balogh György 
Nagy Károly 
Szekeres Máté” 



 
2.§ A rendelet 1. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 
Pinczehelyi Tamás törlésre, helyette Mudri József felvételre kerül. 
 
3.§ A rendelet 2. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 
Pinczehelyi Tamás törlésre, helyére Mudri József felvételre kerül. 
 
4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Markó József        Dr. Szinay József 
   polgármester         címzetes főjegyző 

 
 
 
3./ Beszámoló a Dunakeszi  Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2014. évi működéséről 
Előadó: Tóth Csaba rendőrkapitány 
 
Markó József köszönti Tóth Csaba rendőrkapitányt és felkéri, hogy amennyiben ki szeretné egészíteni 
a beszámolót, akkor tegye meg.  
 
Tóth Csaba: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, de szívesen válaszol a feltett kérdésekre. 
 
Sipos Richárd: A bűnügyi kutatások javultak ez kétségtelen. A Fóti Gyermekvárosban található Afgán 
menekültekről szeretne tájékoztatást kapni. Kik ezek a menekültek, erről szeretne érdeklődni. 
 
Tóth Csaba: A beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság munkájáról szól, de a környező két 
település adatait is tartalmazza. A Fóti Gyermekvárosban lévő tábor, tulajdonképpen egy nyitott 
szállás, a Bevándorlási Hivatal az illetékes hatóság. Addig tartózkodnak itt a menekültek, amíg a  
családegyesítés meg nem történik, van aki pár órát tölt itt, van aki több napot, hónapot. Ebben a 
rendőrségnek nincs feladata a közbiztonság fenntartását kivéve. Tulajdonképpen kollégiumi ellátásról 
van szó, az iskoláztatás, étkeztetés biztosítva van a menekültek részére. Itt tartózkodásuk nem tartós, 
pár napos csupán. Azokból az országokból, ahonnan jönnek nem rendelkeznek iratokkal, csupán 
bemondás alapján mondják el a személyi adataikat. Az sem bizonyított, hogy mindenki 18 év alatti, 
nagy részük távozik az országból. Az intézmény évek óta működik, kevés embert tudnak megfogni 
Magyarországon, túlnyomó részük el is tűnik. Minimális létszám az, akit megtalálnak.  
 
Sipos Richárd: A közbiztonságot befolyásolja ez a tény, hogy sokan megszöknek az intézményből? Ez 
érinti a gödi lakosságot is? Voltak, akiket elő kellett állítani? 
 
Tóth Csaba: Néhány ügy volt, de az a közbiztonságot nem befolyásolta. Az intézményen belüli 
intézkedés néha előfordul, de ez nem számottevő sem a sértett, sem az elkövetői oldalon. 
 
Simon Tamás:  A PEKJB tárgyalta a beszámolót, a rendőrkapitány is részt vett az ülésükön.  
 
Csányi József: Tudnak-e arról, hogy törökök fehér autóval házalnak, ajándéktárgyat kínálnak fel a 
lakosságnak, vagy a bevásárló központoknál kínálják áruként?  
 
Tóth Csaba: Az időseket vették célul, tudomásuk van erről. A kapitányságon beazonosítottak egy 
csapatot, akik a házalással követtek el bűncselekményeket. Mindig kérése volt, hogy a felderítés 
gyorsítása érdekében a lakosság a rendőrségi járőr mobilszámot hívják, ez a leggyorsabb reakció. 
Hasznos lehet még, ha rendszámot feljegyzik és ezt az információt is átadják a járőrnek.   
 



Kovacsik Tamás: A kapitányság létszámának növelésére van valami esély, szükséges lenne? 
 
Tóth Csaba: Mindig szükség lenne a létszámemelésre. A jelenlegi létszám 100 %-ig feltöltött, az 
összes státuszunk betöltött, egy kivétellel. Csomád Dunakeszihez fog tartozni, eddig Váchoz tartozott, 
ez közel 2 ezer főt jelent, ezért erre kért státuszt, de kért a Nevelek csatlakozása miatt is plusz státuszt. 
A három város jelentős lakosságszámának növelésével a plusz státuszok igénylése várható.  
A megyei átlaghoz képest is sokkal rosszabb létszámaránnyal rendelkeznek. A bűncselekmények 
számát lehet tovább csökkenteni, ezt a térfigyelő rendszer hatékonyan elősegítené, ráadásul megelőző 
ereje is van. A helyi elkövetőknek erről tudomása lehet, de az átutazó bűnözők felderítésében 
mindenképp nagy segítség. 
 
dr. Pintér György: Kérése, hogy ha Nevelek csatlakozása miatt kapnak státuszt, akkor erről 
tájékoztassa a hivatalt. A biztonságérzet növelése érdekében szeretné, ha a jelenlétet növelnék a 
járőrözéssel.  
 
Tóth Csaba: A 19 megyés megerősítő szolgálat is működik, ez a meglévő létszámmal teljesített 
munkaidő felett jelent 3-4 óra plusz járőrszolgálatot. 
 
Markó József: Megköszöni a részletes beszámolót és az információkat. Fót városához és Dunakeszihez 
képest Göd 50 %-on van. Ezt az arányt jó lenne megőrizni. 
 
A képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

17/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2014. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
4./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A beszámolót olvashattuk a kiküldött anyagban. Ha nincs hozzászólás, akkor felkéri a 
tagokat, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadását illetően. 
 
A képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

18/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a Dunakeszi Kistérségi Társulás 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
 



5./ Utak névadományozása 
Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök 
 
Szabó Csaba: A Nemeskéri út házszámozásának kapcsán kiderült, hogy a Nemeskéri út 33 sz. alatt van 
több ipari ingatlan és magánház is bejegyezve, ezért vált szükségessé az oda csatlakozó utak 
elnevezése, így a telephelyek külön számot kaphatnak. A nevek kapcsolódnak a korábban 
néphagyományban elnevezett területekről. 
 
Markó József: Mivel nincs hozzászólás, ezért felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A képviselő-testület tagjai 10 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

19/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1827/54. hrsz-ú „kivett út”  művelési ágú területnek a Nemeskéri köz, 
6713. hrsz-ú,  valamint a 6712/3 hrsz-ú „kivett út” művelési ágú ingatlannak a Topolyás dűlő 
,6704.  hrsz-ú „kivett beépítetlen terület, út” művelési ágú ingatlannak a Majorság köz, 
051. hrsz-ú „kivett közút” művelési ágú területnek a Puszta dűlő elnevezést határozza meg.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
6./ Óvodavezetői álláshely-pályázat kiírása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: 2015. augusztusában a Kastély Központi Óvoda vezetői megbízatása lejár, ezért 
szükséges a pályázat kiírása.  
 
Sipos Richárd: 2015. május 31. a pályázat elbírálásának időpontja, a 40 napos határidő betartása 
érdekében javasolja, hogy a pályázat minél előbb kerüljön meghirdetésre.  
 
Markó József: Ő az előterjesztő, jelzi, hogy befogadja a javaslatot.  
 
A képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

20/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kastély Központi Óvoda óvodavezető 
(magasabb vezetői) munkakörének betöltésére a jelen határozat mellékletét képező pályázati 
kiírást fogadja el. 
(melléklet: pályázati kiírás) 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
 
 



 
7./ Települési értéktár létrehozása 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
Sipos Richárd: Az előterjesztését nem kívánja kiegészíteni. A javaslat az, hogy a Közművelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság foglalkozna  a települési értéktár kialakításával. A javaslat előzménye egy 
kormányrendelet, illetve az, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal létrehozna egy megyei értéktárat, 
ahová a gödi értékek is bekerülhetnek. A Képviselő-testületnek fel kell hatalmaznia egy szervet az 
értéktár létrehozására.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozták: 
 

21/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Közművelődési, Oktatási 
Bizottságot a települési értéktár létrehozásával. 
  
Határid ő: 2015. március 31. 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 

 
8./ Alapítványi támogatások 
    Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Dr. Pintér György: Idén is beérkeztek az egyéni támogatási kérelmek, ezeket szelektáltuk a megfelelő 
bizottságokhoz. A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsághoz három támogatási kérelmet 
küldtünk. Ezek közül egyet a KOSB saját pénzügyi keretéből támogat, míg az eredeti előterjesztésben 
lévő másik két kérés más forrásból kap támogatást. Mivel az első kérés esetében a támogatást 
alapítvány kapja, ezért került az a Képviselő-testülethez jóváhagyásra. 
 
A képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:  
 

22/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödi Művészetoktatásáért Alapítvány részére 
(képviseli: Gecséné Szitha Márta; adószáma: 18621525-1-13; bankszámlaszáma: 10403253-
50526769-66751007)  150.000,-Ft összegű támogatást nyújt, a IV. Pest Megyei Rézfúvós Verseny 
megrendezésére. 
Fedezete: KOSB 2015. évi költségvetési kerete 

Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 

 
9./ Tájékozató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előadó: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Dr. Pintér György ismerteti a mai napi bakszámlakivonat adatait, a befolyt adóbevételeket és a 
lakossági adótartozások összegét.  
 



Markó József: Köszöni a tájékoztatást. 
 
 
10./ Simon Tamás interpellációja 
 
Simon Tamás: Több éve fennálló problémáról van szó. A Nemeskéri út keleti részénél lévő 
disznótelep működtetésével kapcsolatban a környéken élő lakók 2014. őszén panaszt nyújtottak be. A 
polgármesteri hivatal eljárt az ügyben, tárgyalásokat folytattak a vállalkozóval, aki 2014. december  
31-re vállalta a telep elköltöztetését. Ezt a vállalását nem tudta teljesíteni, ezért meghosszabbították a 
határidőt 2015. február 28-ra, viszont eddig az időpontig sem történt meg a költöztetés. Információi 
szerint 2015. március 10-én a hivatal dolgozói helyszíni szemlét tartottak. Kérdése, hogy mi lett ennek 
az eredménye? 
 
Dr. Szinay József: A probléma nem oldódott meg, a helyszíni szemle ezt bizonyította. Korábbi 
megállapodás volt, hogy a kettes út túloldalára teszi át a vállalkozó a telepet, majd az, hogy 
megszűnteti a telepet és az állatokat folyamatosan hordják majd el vágásra. Más hatósági eszköz nem 
maradt, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz, a járási földhivatalhoz, mint eljáró 
szervhez, illetve az illetékes környezetvédelmi felügyelethez, továbbá a Váci Járási Hivatal Járási 
Építésügyi Hivatalához az engedély nélkül épített disznó ólak ügyében. A hatóságokat a Ket. 30 napos 
ügyintézési határidője köti. A vállalkozó hozzáállása a törvénytisztelet irányában alakul, akkor ez a 
határidő tartható, ha nem, akkor sajnos hosszabb időt vesz majd igénybe az eljárás.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az interpellációra adott válasz elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület tagjai 8 „igen”, 1 „nem” , 1 „tartózkodás”szavazati aránnyal az alábbi határozatot 
hozták:  
 

23/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Szinay József címzetes főjegyző Simon 
Tamás képviselőnek az interpellációjára adott válaszát elfogadja.   
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
 
 
11./ Egyebek  
 

• 6622/6 hrsz-ú ingatlan kezelése 
 
Markó József: Az előterjesztés arról szól, hogy a  Kádár u. 49. sz. alatti ingatlan megvásárlását 
követően a TESZ-t bízta meg az önkormányzat a terület kezelésével. A volt Pólus Palace szállodánál 
lévő istállóra jelentkezett bérlő. A területet őrzése így biztosítottabbá válik, a Településellátó 
Szervezetet ismételten megbíznánk a terület kezelésével 2015. december 31-ig. Felkéri a testület 
tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslatról. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:  
 

24/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Megbízza a Településellátó Szervezetet, a tulajdonát képező, a Dunakeszi Járási Hivatal 
Földhivatala nyilvántartásában lévő, Göd 6322/6 hrsz-ú, természetben 2132 Göd, Kádár u. 49. 
szám alatti ingatlan kezelésével és 2015. december 31-ig történő hasznosításával. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Rataj András TESZ igazgató 
 
 

• Tulajdonosi hozzájárulás megadása 2 db műfüves labdarúgópálya kialakításához a 1935. 
hrsz-ú ingatlanra  

 
 
Sipos Richárd: A GSE saját forrásból szeretné a műfüves pályákat megvalósítani, a város sajnos 
anyagi hozzájárulást nem, de a tulajdonosi hozzájárulást tud adni. A határozati javaslat a tulajdonosi 
hozzájárulásról szól. 
 
Markó József: A műfüves pályákra nagy igény mutatkozik. Felkéri a testületet, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:  
 

25/2015. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Gödi 
Sportegyesületnek az 1935. hrsz-ú ingatlanra, 2 db műfüves labdarúgó pálya kialakításához, 
amennyiben ez a korábban TAO támogatással megvalósított beruházásokkal kapcsolatos 
előírásokba nem ütközik. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Horváth László GSE elnök  

 
 
Csányi József: A Rezeda utcai lakók jelezték, hogy ezen az utcán halad a szippantós autó a 
szennyvízátemelőhöz. Kérik a lakók, hogy inkább az aszfaltozott Jegenye utcán menjen az autó és ne a 
Rezeda utcában. Ez ügyben kéri a hivatal segítségét.  
 
Dr. Szinay József: A DMRV Zrt.-hez kérelemmel fordul majd a hivatal.   
 
Markó József: A hivatalban a munkaügyi ügyintéző személyében történt változás kapcsán, a 
munkakör átvétele után derült ki, hogy a hivatalban dolgozók közül 10 személy nem kapta meg a 
végzettségéhez kapcsolódó juttatásokat, nyelvpótlékokat, ami a törvény által előírtak. Ez most közel 
11 mFt-os kiadást jelent, amit ki kell fizetni a dolgozóknak.  
 



 
 
A következő testületi ülésre erről pontos tájékoztatást ad, mivel nagy valószínűséggel átcsoportosításra 
lesz szükség. További probléma, hogy a jogosan járó összegeket a továbbiakban folyamatosan be kell 
tervezni.  
 
A másik beérkezett igény, hogy a KLIK kérése, hogy az iskolák karbantartását végezze el az 
önkormányzat, ez is egy kb. 2 mFt-os átcsoportosítást jelent majd. 
 

Egyéb hozzászólás nincs, ezért Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

Markó József 

polgármester 

Dr. Szinay József 

címzetes főjegyző 

 


