
 70

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli  ülése 
 
Markó József megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Simon Tamás képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.  
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjeit és felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendek 
tárgyalásának elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület 10  „igen” szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
  

1. Nyári gyermekétkeztetési pályázat 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 

2. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 
szóló 18/1999.(VI.22.) sz. Ök rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

4. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a UPC Kft. részére  
Előterjesztő: Markó József polgármester 

                       
 
Napirendi pontok  tárgyalása 
 

1. Nyári gyermekétkeztetési pályázat 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 

 
Lenkei György: Rövid határidős döntést kell meghozni, melynek nem híve, de  pár napja jelent meg a 
pályázati lehetőség és a mai napon be kell adni a pályázatot az önkormányzatnak. Az előterjesztés 
határozati javaslatában 500 eFt önrészt jelöltek meg, ezt javasolja 1 mFt-ra módosítani, mert az eredeti 
kiírásban 30 %-ig pályázhatunk, de a végén 34 %-ot jelölnek, ezért kéri az önrész felemelését.  
 
dr. Pintér György: Támogatja, de akkor javasolja, hogy „1 mFt-os keret” szerepeljen a szövegezésben.  
 
Markó József: Ez plusz kiadás vagy van erre a költségvetésben forrás? 
 
Lenkei György: A szociális feladatoknál van rá keret, nem jelent plusz kiadást.   
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról. 
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A képviselő-testület tagjai 10 „ igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

49/2015. (V. 07.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
2015. évben is részt kíván venni a nyári gyermekétkeztetés pályázaton, melynek célja a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat és csatolandó 
iratokat készítse el, majd a pályázatot nyújtsa be az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az 
alábbiak szerint: 
 
● A nyári gyermekétkeztetés időszaka: 2015. június 22 – 2015. augusztus 28. (49 munkanap).  
● A megpályázni kívánt gyermeklétszám: 150 fő.  
● A Képviselő-testület a pályázathoz 1.000.000,-Ft-os keretet biztosít önrészként, melynek 
forrása: települési támogatás keretén belül a térítési díjkedvezmény előirányzat.  
● A nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a Képviselő-testület 2015. június 29- 2015. július 
31. közötti időszakban (25 munkanap) szabadidős programot biztosít nyári napközis tábor 
keretében.  
 
A Képviselő-testület  a nyári gyermekétkeztetés, valamint a nyári napközis tábor 
megszervezésére felkéri az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Településellátó Szervezet 
vezetőit.   
 
Határid ő: 2015. május 7. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

2. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának 
rendjéről szóló 18/1999.(VI.22.) sz. Ök rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

Markó József: Korábbi testületi üléseken már tárgyaltuk, hogy a hírközlési szolgáltatók telepíteni 
szeretnék a kábeleiket a városban. Az önkormányzat 18/1999.(VI.22.) sz. helyi rendeletében kell 
szabályozni, hogy hogyan veti ki az önkormányzat a bruttó elszámolás elvét követve a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás díjait. Emiatt egy általános szabályozást kell bevezetni, erről szól a rendelet 
módosítása, így a felhasznált  m2 ár alapján kell fizetnie a szolgáltatóknak, egyformán. 
 
Lenkei György: A légvezetékek már sok helyen vannak. A szolgáltatók egymás alá szerelik a 
vezetékeiket? 
 
Markó József: Igen. 
 
Popele Julianna: Jogszabály írja elő a kábelek közti távolságot. Ismerteti az elhelyezésre vonatkozó 
távolságokat. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A képviselő-testület tagjai 10 „ igen” egyhangú szavazattal elfogadták az alábbi rendelet-módosítást.  
 

Göd Város Önkormányzatának 13/2015.(V.20.) sz. Ök. rendelete  a 
Göd Város Önkormányzat  az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és 

forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI.22.) sz. Ök. rendeletének módosításáról 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
 
 

1.§ 
 

A rendeletet az alábbi 17/A §-al  egészíti ki: 
 
„17/A § (1) Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon az elektronikus hírközlésről szóló 2003. 
évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési építmény, föld feletti vagy föld alatti elektronikus 
hírközlési vezeték elhelyezésekor az Önkormányzatot egyszeri kártalanítás illeti meg. A kártalanítás 
összegét az igénybe vett terület nagysága alapján kell megfizetni olyan módon, hogy a terület 
nagyságának számítása során a biztonsági övezetet is figyelembe kell venni. A kártalanítás mértéke 
Önkormányzati tulajdonú közterületen 550 Ft/m2+Áfa. A terület igénybevételére műszaki tervek 
alapján kerülhet sor azzal, hogy a kártalanítás pontos összegét és a terület igénybevételével 
kapcsolatos egyéb szabályokat az önkormányzattal a terület igénybevétele tárgyában kötött 
szerződésben kell szabályozni. 
 
(2) A kártalanítás mértékénél alkalmazott biztonsági övezet: 
 

a) Légkábel esetén:  0,2 m2/fm 
b) Földkábel esetén:  0,6 m2/fm 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Markó József 
Polgármester 

Dr. Szinay József 
Jegyző 

 
 
 

3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

 
Markó József: A most jóváhagyott rendelet alapján a tulajdonosi hozzájárulás már megadható a 
konkrét összegek ismeretében.  Kérdés az, hogy ha a szolgáltató kilép a rendszerből mi lesz az általuk 
fizetett hozzájárulás összegével. 
 
Lenkei György: Mi van az alépítményekkel, ha a földben 10 cm átmérőjű cső van elhelyezve? 
 
Popele Julianna: A földkábel használati joga azé, aki megépítette. Ez korábban az Invitel volt. A 
szolgáltatók ebben nem egyeznek meg. Most a DIGI és a UPC küldte meg a fejlesztési terveit, 
beleértve a neveleki területeket is. Vannak földkábeles tervek és légkábelesek is. A UPC már a 
városban több helyen jelen van, többnyire a Duna parton és a kertvárosi részben. Vannak olyan 
területek, ahol nem tudnak terjeszkedni, az idei terveket még nem lehet pontosan tudni, a kötendő 
szerződésben térnek ki a pontos helyszínekre. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő két határozati 
javaslatról. 
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A képviselő-testület tagjai 10 „ igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

50/2015. (V. 07.) sz. Ök. határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 31/2015. (IV.15.) sz. Ök. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
 

51/2015. (V. 07.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő–testülete a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
(1184 Budapest, Váci út 35.) által - a benyújtott terv alapján - megvalósítandó hírközlési 
hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad. 
 
A jogosult által az önkormányzat részére fizetendő egyszeri kártalanítás összegét 
9.017.910 Ft + Áfa összegben határozza meg a 2015. évben megvalósuló fejlesztéshez 
kapcsolódóan. 
 
A további – későbbiekben megvalósuló - fejlesztéshez kapcsolódó, a jogosult által az 
önkormányzat részére fizetendő egyszeri kártalanítás összegét az önkormányzati vagyon 
hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI.22.) sz. Ök. 
rendelet alapján kell meghatározni. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
 

4. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a UPC Kft. részére  
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 
Markó József: Az előző napirendhez hasonlóan a UPC Kft. is szeretne tulajdonosi hozzájárulást kapni.  
javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Felkéri a testület tagjait a szavazásra. 
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A képviselő-testület tagjai 10 „ igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 

52/2015. (V. 07.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő–testülete a UPC Magyarország Kft. (1092 
Budapest, Kinizsi u. 30-36.) által - a benyújtott terv alapján - megvalósítandó hírközlési 
hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad. 
 
A jogosult által az önkormányzat részére fizetendő egyszeri kártalanítás összegét az 
önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 
18/1999.(VI.22.) sz. Ök. rendelet alapján kell meghatározni. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
A napirendi pontok tárgyalása után Markó József tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat 
tervei között szerepel a Kék Duna  üdülő használata, 2015. május 18-én tárgyalja majd a vagyonkezelő 
az üzemeltetésről szóló kérelmet. Az üzemeltetésre esélye van az önkormányzatnak. Ez valószínűleg 
veszteséges lesz, mert a 3 hónap igen rövid idő, de a civil szervezetek közreműködésére is számít az 
önkormányzat. Tudomása szerint mások is jelentkeztek a hasznosításra. Tájékoztatást ad még a Duna 
Csárdával kapcsolatos ügyről.  
 
Ezután megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 

 


