
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i, (nyílt) soron 
következő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület nyílt ülése 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Egyebekben beérkezett a 8-as napirendi ponthoz egy 
kiegészítés, és az önkormányzat zajvédelmi rendeletének módosítása, ami a DMRV nagy 
beruházásához kötődik. Javasolja a meghívóban szereplő 3. és 4. napirendi pontokat levenni, mert a 
sokakat érintő témákban a bizottságoknak még további egyeztetésre van szükségük. Javasolja, hogy a 
meghívó szerinti 12., 13., 14., 15. pontját zárt ülésen tárgyalják. Felkéri a képviselőket, hogy jelezzék, 
ha az Egyebek napirendnél szeretnének hozzászólni. 
 
Sipos Richárd: Az Egyebek napirendi pontnál a felsőgödi állomásnál kialakított parkolással 
kapcsolatban szeretne hozzászólni és tájékoztatást kér a mobiltelefonok térerejéről készült felmérésről, 
és a Nemeskéri Kiss Miklós út forgalomszabályozása kapcsán felmerült problémákról akar 
információt adni. 
 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról és a napirendi 
pontok tárgyalásáról. 
 
A Képviselő-testület tagjai „11” igen, egyhangú szavazattal döntenek, az új számozás szerinti – 10., 
11., 12., 13. sz. napirendi pontok tekintetében a zárt ülés megtartásáról és az alábbi napirendi pontok 
tárgyalásának elfogadásáról.  
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
      Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
      Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
      Ösztöndíj pályázaton, 2015. évre pótelőirányzat módosítása 
      Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
4./ Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
5./ Alapítványi támogatások 
     Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
6./ TESZ-nél munkakör átnevezése 
     Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7./ Közterület-felügyelet beszámolója 
     Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
 8./ „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” pályázat – 50 férőhelyes óvoda  
      megvalósításához szükséges fedezet biztosítása  
      Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 



 
 
9./ Tájékozató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
       Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
10./ Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés - „Göd, Kálmán utca (Deák Ferenc utca  
      – Sződi utca közötti szakasz) útfelújítása, csapadékvíz rendszer felújítása”   
      Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető  (zárt ülésen) 
 
11./ Javaslat a Salkaházi Sára Díj adományozására  
       Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök        (zárt ülésen) 
 
12./ Javaslat Pest Megyei kitüntető címekre  
       Előterjesztő: Dr. Pintér György         (zárt ülésen) 
 
13./ Óvodavezető kinevezésnek pontosítása  
       Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        (zárt ülésen) 
 
14./ Egyebek:      
       -     A helyi zajvédelmi rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
      -      Felsőgödi állomásnál kialakított parkolás 

- Mobil telefonok térerejéről szóló tájékoztatás 
- Nemeskéri K.M. út közlekedési problémái 

Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
 
 
Markó József: A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a körzeti 
képviselői keretek felhasználását az adott évben tervezzék. Javaslatot tesz majd arra, hogy aki a keretet 
nem használja fel, az a jövő évben már ne használhassa fel, tehát ne legyen évekre felhalmozott 
összeg, amit utána egyben egy beruházásra ad. A keretet a lakosság támogatására és érdekében 
használják fel, kisebb összegenként ez a célja. 
 
Kovacsik Tamás: Május óta minden hónapban kéri a Beruházási Osztály intézkedését az alsógödi  
Duna-parton munkálatok elvégzésére a körzeti keret terhére. Sajnos ez azóta sem teljesült. 
 
Markó József: Kéri a képviselőket, hogy ha ilyen eset van, akkor neki közvetlenül jelezzék e-mailben.   
 
Popele Julianna: A képviselő a Duna-parton kisebb beruházásokat szeretett volna megvalósítani, de a 
nyári időszakban nem javasolták a munkák elvégzését, majd az őszi időszakban kerül sor rá.  
 
Kovacsik Tamás: Tekintettel volt a nyári szezonra, ezért még tavasszal jelezte a munkálatokra 
vonatkozó igényét.  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
      Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Átadja a szót dr. Pintér György alpolgármesternek. 
 
dr. Pintér György: A központi szervek által jelzett módosítások és a pénzmaradvány miatt módosult a 
2015. évi költségvetési rendelet az I. félévben. Ezek a módosítások lettek átvezetve.  
 



Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet 
módosításról.  
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotják: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (X.2.) rendelete  
Göd Város Önkormányzat 2014. évi  5/2015. (III. 12.) számú költségvetési rendeletének 

módosításáról  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 12.) számú rendeletét (továbbiakban: R): 

 
1.§ 

 
A R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
 
             A) Költségvetési bevételi főösszegét                2 536 347 ezer forintban 
             B) Költségvetési kiadási főösszegét 2 643 143 ezer forintban 
             C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -106 796 ezer forintban 
             D) Belső finanszírozásának bevételi összegét          
                (előző évi pénzmaradványok 2015. évi költségvetési  
                   tervezetben igénybevett összege)                                       160 262 ezer forintban 
             E) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (költs.maradvány visszafizetése) 
              53 466 ezer forintban 

állapítja meg. 
 

(2) A költségvetés főösszege 2 696 609 ezer forint. 
(3) Működési többlet 93 292 ezer forint, a felhalmozási hiány 200 088 ezer forint. 
(4) A belső finanszírozás bevétele 160 262 ezer forint. 
(5) A külső finanszírozás kiadása 53 466 ezer forint. 
(6) A működési többlet, a külső és belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási 

hiányt és a külső finanszírozás kiadását. 
2. § 

 
 A R 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A R mellékletét képező 1.-14/2. számú mellékletek helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei 
lépnek. 

Záró rendelkezések 
 

3.§ 
 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. július 1-től kell 
alkalmazni. 

 
 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 



 
 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
dr. Pintér György: A szöveges elemzésből kiemeli az Önkormányzat fő bevételeit: ezek egyrészt a 
központi forrásból származnak, másrészt a helyi adók adják. A félévi adatokhoz képest a lakossági 
adóbefizetések jelenleg már 93%-on állnak. A szöveges beszámolóban feltüntetett bevételek és a 
kiadások nagy összegűek. Ennek oka az, hogy be kellett számolni a félév során lekötött pénzeszközök 
összegét is. Azokat leszámítva a tisztított adatok szerint a bevételek 48,05, míg a kiadások 38,04%-on 
állnak. Ez azért van, mert a beruházások többsége a második félévben kerül megvalósításra. Az 
esetleges problémás helyekre, - például a gázfogyasztásra - terveztünk tartalékokat, azok biztosan 
elegendőek lesznek. Összességében elmondható, hogy a Képviselő-testület által elfogadott korrekt 
költségvetés az első félévben fegyelmezetten került végrehajtásra, s ha ez továbbra is így marad, akkor 
a költségvetés az év végén is rendben lesz. 
 
Sipos Richárd: A helyi adóbevételek tekintetében az építményadó meghaladta az 50%-ot, de a 
telekadó csak a 30 %-ot, kérdése, hogy ennek mi az oka? A másik kérdése, hogy sportcsarnok bevétele 
a tervezett 18,5 mFt helyett csak 10 mFt-nál jár, pedig tudomása szerint maximális a csarnokok 
kihasználtsága.  
 
Rataj András: A sportcsarnokokkal kapcsolatban elmondja, hogy a kihasználtság szinte 100 %-os, a 
pénzügyi elszámolásról küld írásban tájékoztatást a képviselőknek. 
 
Kovács Krisztina: A 18.632 eFt a teljes évi teljesítés, ez az összeg a féléves számot jelzi.  
 
Sipos Richárd: Szó szerint idézi a szöveges beszámoló ide vonatozó részét: „ A kiadások I. félévi 
teljesítési összege 15.053 eFt. 2015. I. félévben a bérleti díj bevételek előirányzata 18.632 eFt volt, 
amelyből 10.284 eFt teljesült.” - . Véleménye szerint a  18.632 eFt nem az egész évi előirányzat.  
 
Markó József: Az erre vonatkozó tájékoztatást – az elhangzottak szerint - írásban megkapják a 
képviselők. Felkéri a képviselőket a szavazásra.   
 
A képviselők 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

104/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
az Önkormányzat 2015. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
3./ Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázaton, 2015. évre pótelőirányzat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
dr. Pintér György: A Wigner Jenő ösztöndíjpályázatot évek óta működteti az önkormányzat, mint saját 
ösztöndíjpályázatot. A tavalyi évhez képest egy változtatás van. A Közművelődési, Oktatási és Sport 
Bizottság a tavalyi értékelésénél javasolta, hogy idén a 3-as átlagot emeljük fel 3,5 átlagra, ez került 
átvezetésre az idén. A másik határozati javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozási javaslat. Ezt is tárgyalta a KOSB. A Bursa Hungarica pályázat esetében nem csak 



befizetés van, hanem visszautalás is. A visszautalt pénz és a kifizetett között nincs változás, ezért nem 
igényel módosítást az idei költségvetésben. 
 
Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság az előterjesztéseket tárgyalta, 
jóváhagyta.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokról. 
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 
 

105/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015/2016-os tanévre 
meghirdeti a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a mellékelt 
pályázati kiírás szerint. Egyúttal dönt arról, hogy a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz a 2016. évi költségvetésben 3 millió forint betervezésre kerül.  

Határidő: Folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

106/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 2015/2016-os 
tanévre kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. 
Egyúttal dönt arról, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2016. évi költségvetésben 3 
millió forint kerül betervezésre.  

Határidő: Folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
 
4./ Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
dr. Pintér György: A Képviselő-testület már korábban döntött arról, hogy felemeli a Kft. alaptőkéjét, 
ennek alapján készült el az alapító okirat módosítás. Szerepel még a módosításban plusz egy 
tevékenység felvétele. A kintlévőségek behajtását a TESZ-től a Kft. átvállalta, ezt is tartalmazza a 
módosító okirat.  
 
Simon Tamás: A PEKJB tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Dr. Kármán Gábor: Az előzőekben tárgyalt napirendhez és Sipos Richárd képviselő által feltett 
kérdésre, hogy a telekadó miért 30 %-on teljesült eddig, a következő választ adja. Az egyik ok az 
adómentesség, ami 2014. január 1-től négy feltétel együttes meglétét igényli. Az adótárgy az 1 hektárt 
nem haladhatja meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az adóigazolásokat kiállította, ezt többen már 
benyújtották, megérkeztek az igazolások. Mindez az adóbevételek csökkenéséhez vezetett. A másik 
fontos tényező Nevelek településrész Gödhöz csatlakozása, ahol tervezve volt építmény- és telekadó 
is, de a földhivatal még nem jegyezte be az ingatlanokat, ezért ezek a bevételek még nem jelentkeznek.  



 
Markó József: Köszöni a kimerítő választ, kérdése Sipos Richárd képviselőhöz, hogy van-e még 
kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Sipos Richárd: Nincs kérdése, köszöni a választ.  
 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról.  
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

107/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
mint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-164566., 
székhelye: 2131 Göd, Duna út 5.)  alapítója az alábbi határozatot hozza: 
 
Megállapítja, hogy a társaság egyedüli tagja teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, így a 
törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésének akadálya nincsen.  
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 3.000.000.-
Ft-ról 15.000.000.-Ft-ra emeli fel. 
A tőkeemelés mértéke: 12.000.000.-.Ft, azaz Tizenkettőmillió forint. 
A tőkeemelést teljes egészében (100 %-ban) pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésére 
bocsátásával kell teljesíteni 12.000.000.-.Ft, azaz Tizenkettőmillió forint összegű pénzbeli 
vagyoni hozzájárulás teljesítésével.  
Vagyoni hozzájárulás teljesítése már megtörtént. 
Göd Város Önkormányzata kijelenti, hogy a tőkeemelésben 100 %-ban részt kíván venni, 
kötelezettséget vállal arra, hogy a tőkeemeléshez szükséges vagyoni hozzájárulást Göd Város 
Önkormányzata 2015. évi költségvetésében szereplő „Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft- 
finanszírozási keret” költségvetési sor  terhére biztosítja. 
A társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint kíván 
működni ennek megfelelően létesítő okirata módosításra kerül.  
A társaság elektronikus kézbesítési címeként a info@godihulladék.hu e-mail cím kerül a 
cégnyilvántartásban feltüntetésre. 
Pontosítja a társaság székhelyének irányítószámát, a társaság székhelye pontosan: 2132 Göd, 
Duna út 5. 
Új tevékenységi kört kíván felvenni: 6499’ M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés. 
Elfogadja a létesítő okirat fenti módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett változatát és 
kijelenti, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit az Önkormányzat magára nézve kötelezőnek 
ismeri el. Alapító okirat mellékletben. 
Felhatalmazza a társaság ügyvezetőit a módosított létesítő okirat aláírására és arra, hogy a fenti 
változások bejegyzése érdekében a cégbíróságon kérelmet terjesszenek elő. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester, Jegyző, Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetői 
 
 
 
5./ Alapítványi támogatások 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
dr. Nagy Atilla: A bizottságok támogatták a két alapítványt, és mivel alapítványokról van szó, ezért 
szükséges a testület döntése is.  
 



Sipos Richárd: A KOSB saját pénzügyi keretéből támogatta a Bozóky Gyula Alapítványt a felsőgödi 
Összefogás Feszület felújításának megvalósításához. A másik a Göd Kupa megrendezésére a Dunai 
Vízisport Alapítvány támogatása a költségvetés „Sportszakosztályok támogatása” sorából javasolta a 
bizottság.  
 
Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 
 

108/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 65/2015.(IX.07.) sz. KOSB 
határozatot, ezzel 200.000 Ft-tal (azaz kettőszázezer forint) támogatja a Dunai Vízisport 
Alapítvány (képviseli: Dalnoki Tibor elnök, székhelye: 2131 Göd, Pesti út 25., adószáma: 
18684388-1-13, számlaszáma: 64700052-10012277-00000000) XXII. Göd Kupa Kajak-Kenu 
tömegsport rendezvényét.  

Fedezete: 2015. évi költségvetés „Sportszakosztályok támogatása” sor 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  

 
109/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 66/2015.(IX.07.) sz. KOSB 
határozatot, ezzel 250.000 Ft-tal (azaz kettőszázötvenezer forint) támogatja a Bozóky Gyula 
Alapítvány-t (képviseli: Veres Mihály elnök, székhelye: 2132 Göd, Bozóky tér 2., adószáma: 
18710034-1-13, számlaszáma: 64700069-10025080-00000000) a felsőgödi Összefogás Feszület 
felújításának érdekében.  

Fedezete: KOSB pénzügyi kerete 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 

 
6./ TESZ-nél munkakör átnevezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József A TESZ-nél az igazgató mellett két igazgató helyettes van, az egyik a gazdasági, a 
másik a műszaki igazgatóhelyettes.  A jelenlegi pénzügyi vezető Preller Zoltán kérése, hogy a TESZ-
nél a jogi feladatokat is végezhesse, mert ezzel a végzettséggel is rendelkezik már.  A másik határozati 
javaslat, amit az ülés előtt osztottak ki, a műszaki igazgatóhelyettes kinevezése, mely e döntést 
követően már a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, eddig a TESZ igazgatójának a hatásköre volt.   
Sem Preller Zoltánnak, sem Rataj Andrásnak nincs műszaki végzettsége, ezért Balogh Györgyre tesz 
javaslatot a műszaki igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére, mert 15 éve végzi a műszaki feladatokat 
a TESZ-nél, viszont nincs felsőfokú végzettsége. A szervezet működését jól ismeri, ezért tesz 
javaslatot arra, hogy a műszaki igazgatóhelyettest ismételten kinevezzék. Ez annyit jelent a 
későbbiekben, hogy a döntésekhez az igazgató aláírása és még az igazgató helyettes aláírása is 
szükséges, tehát két aláíró lesz. Ez a hivatalban is így működik.  
Mivel hozzászólás nincs, ezért felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a két határozati javaslatról.  
 
 



A képviselők 11 „igen” ,egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

110/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy 2015. szeptember 1-től a Településellátó Szervezetnél a gazdasági 
igazgatóhelyettes munkakört átnevezi gazdasági és jogi igazgatóhelyettes munkakörre, továbbá 
előírja, hogy a munkakör betöltésének feltétele okleveles jogász szakképzettség megléte. 
Felkéri a TESZ igazgatóját, hogy az SZMSZ módosítását készítse el és terjessze a Képviselő-
testület elé elfogadásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  Rataj András TESZ igazgató 
 
 

111/2015. (IX.30.) sz. Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet műszaki igazgató helyettesének kinevezése - a 
gazdasági és jogi igazgatóhelyettes kinevezésével megegyezően – a jelen döntést követően a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a 
továbbiakban a polgármester. 
A döntés meghozásával egyidejűleg a jelenlegi műszaki igazgatóhelyettest ismételten kinevezi. 
Felkéri a TESZ igazgatóját a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására és a Képviselő-
testület elé történő terjesztésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Rataj András TESZ igazgató 
 
 
Dr. Szinay József: Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető észrevételezte, hogy az előző napirendnél 
az előterjesztésben a pénzügyi források nem úgy vannak meghatározva, ahogy azt Sipos Richárd 
képviselő elmondta.  
 
 
7./ Közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
Markó József: Kérdése a Közterület-felügyelet vezetőjéhez, hogy készen állnak-e kollegáival arra, 
hogy a helyi rendeletekről számot adjanak? Gondol azokra az érvényes és jól használható 
rendeletekre, melyek a felügyelet munkáját érintik. Ezekből felkészültnek kell lenni, hogy ha a 
lakosság az esetekben választ vár, akkor ezt azonnal meg tudják adni, vagy a szükséges intézkedést 
megtenni.   
 
Kovács Gergely (Közterület-felügyelet vezetője): Ismeri a rendeleteket. Természetesen a beszámolásra 
felkészültek. 
 
Markó József: A Németh László Általános Iskolánál lévő gyalogátkelőhelyen nincs intézkedés, csak 
jelenlét, ezzel kapcsolatban kéri a változtatást.  
 
Kovács Gergely: Az iskoláknál a polgárőrség van jelen reggelenként, intézkedni fog a felvetésről. 



 
Markó József: Nagyobb jelenlétre van szükség a felügyeletnél és nagyobb határozottságra. Az 
szerencsés, hogy nem gödi lakos a Közterület-felügyelet vezetője.  
 
Kovacsik Tamás: Kérdése, hogy elég hatékony tud lenni a Közterület-felügyelet? Pénzbírság nélkül 
meg lehetett oldani a feladatokat? 
 
Kovács Gergely: A cél nem a bírságolás volt, jelenleg fent tudják tartani a közterületeken a rendet. 
Munkájuk nagy részét a rendezetlen ingatlanokkal töltik, ez a beszámolóban szereplő statisztikából is 
látszik.  
 
Markó József: A felsőgödi sorompónál a balra hajtást lehetne ellenőrizni, vagy az alsógödi strandnál, 
ahol az füvet az autósok teljesen tönkretették, kint van a behajtani tilos tábla, mégis sokan behajtanak.  
 
Simon Tamás: Korábban a PEKJB megkapta a beszámolókat, jelentéseket, mostanában nem. Kérése, 
hogy a későbbiekben terjesszék ezeket a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elé. 
Elmondja, hogy a bizottság legutóbbi ülésén hosszan tárgyalta a közösségi együttélés alapvető 
szabályaival foglalkozó rendeletet, erről bővebb tájékoztatást és a javaslatot terjesztenek elő a 
későbbiekben.  
 
Lenkei György: Köszönetet szeretne mondani a Közterület-felügyelet munkatársainak, mert mind az 
egyéni kéréseknek, mind a lakosságot érintő dolgoknak egyaránt segítséget nyújtanak és eleget 
tesznek.  Kérdése, hogy a KRESZ szabályainak mások általi betartatására milyen lehetősége van a 
felügyeletnek? 
 
Kovács Gergely: Az észleléskor a figyelmeztetést megtehetik, ezután a rendőrséget kell értesíteniük.  
A parkolásnál és a tiltott behajtásoknál csak a már ott parkoló autóknál intézkedhetnek, a leállítás nem 
a felügyelet, hanem a rendőrség hatásköre.  
 
Markó József: Kifejezett kérése, hogy a városban a hirdetőtáblákra, a közterületek rendben tartására  
és a közlekedési kihágásokra minél nagyobb figyelmet fordítsanak a felügyelet dolgozói.  
 
Dr. Nagy Atilla: Túlzott elvárás az, hogy a felügyelet dolgozói intézzék is el a problémákat. Központi 
jogszabály rendelkezik a közterület-felügyelet feladatairól. Nem mindent tudnak megoldani, sok 
esetben az egyéb hivatali ügyintézésekkel is megbízzák őket. A feladatok jelzése a cél, a megoldásról 
az illetékesek intézkedhetnek. 
 
Markó József: Köszöni a beszámolót és felkéri a képviselőket a szavazásra.  
 
 A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

112/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közterület-felügyelet 2015. évi I. és II. 
negyedéves beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
8./ „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” pályázat – 50 férőhelyes óvoda 
megvalósításához szükséges fedezet biztosítása  
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 



Markó József: Az Ady Endre úton lévő ingatlan megvásárlásáról van szó. Az ingatlannal szomszédos 
tulajdonosok a fellebbezési jogukról lemondtak, így a pályázatot be lehetett adni.   
 
Popele Julianna: A jogerős építési engedélyt egy nappal a határidő letelte előtt be tudták adni, így 
jogosult lett az önkormányzat a 110 mFt-os támogatási összeg igénybevételére. Az ingatlanvásárlás 45 
mFt-ba került. az önrész 67.756.058,-Ft. Elmondja, hogy csak azok az eszközök lesznek a pályázati 
pénzből megvásárolva, amik kötelezőek. Több eszközre lesz szüksége az óvodának, de erről majd a 
későbbiekben születik döntés.   
 
Simon Tamás: Az egyik legfontosabb projektje az önkormányzatnak, a PEKJB támogatta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

113/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
• Göd Város Önkormányzat az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása”  
című pályázaton részt vesz; 
• Göd Város Önkormányzat az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” 
című pályázaton elnyert 110 millió forint támogatás igénybevételével a Kincsem Óvodaegység 50 
férőhellyel történő bővítését kívánja megvalósítani; 
A bővítést új telephelyen (megvásárolandó ingatlanon), a 2131 Göd, Ady Endre u. 14., Göd 
belterület 5619 hrsz. megvásárlásával és az épület átalakításával, felújításával valósítja meg. 
• Az Önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a tevékenység megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyeket 2015. szeptember 30-ig megszerzi. 
• Projekt összköltsége:   177.756.058 Ft 
Támogatás:    110.000.000 Ft 
• Képviselő-testület - a 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 75 § (4) bekezdés szerint - a 
pályázathoz szükséges saját forrás - 67 756 058 Ft - fedezete a 2015. évi költségvetési évben 
forrásként fel nem használt lekötött betét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére, valamint nyertes pályázat esetén az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
9./ Tájékozató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Markó József: A tájékoztató kiosztásra került az ülés előtt. Az értelmezési probléma lehetősége 
fennáll, mert ezek a számok nem tükrözik a pontos helyzetet. Szavazás e témában nem szükséges.  
 
Dr. Pintér György: A folyamatokat is látni kell mögötte, ez így van,  de a tájékoztatási kötelezettséget 
az Állami Számvevőszék írta elő korábban. A Gödi Körképben is megjelenik ez a tájékoztató. Két 
adattal, a befolyt adóbevételekkel és a kintlévőségekkel egészíti ki a tájékoztatót. Felkéri a lakosságot  
a befizetésekre, mert a közös feladatok megvalósítására ehhez szükség van.  
 
Markó József: A TESZ és az intézmények számláján jelenleg 78 mFt van. Ez az összeg nem okoz kárt, 
de ha a működést hitelből kellene fedezni, akkor ez már problémát jelentene. Az önkormányzat a 
folyószámlahitel felvételi lehetőségével továbbra sem él.  



 
 
Kovács Krisztina: Ezt a TESZ igazgatóhelyettese jelezte, van saját bevételük, ha szükség lesz majd a 
következő időszakban a közüzemi számlák fizetésére nem kérnek pótelőirányzatot. 
A TESZ sajátos helyzetben van, mert a bérfinanszírozásuk is már több, mivel központi elszámolásúak, 
a működésükhöz is keletkezik többlet. 
 
Markó József: A lineáris finanszírozással nem ért egyet, ezt meg kell oldani, hogy pontos terv alapján 
történjenek a hivatali teljesítések, és ne legyen ekkora összeg, közel 80 mFt a TESZ számláján. Kéri, 
hogy a pénzügyesek foglalkozzanak ezzel a témával.  
 
 
10./ Egyebek: 
 

• Felsőgödi állomásnál kialakított parkolás 
- Mobil telefonok térerejéről szóló tájékoztatás 
- Nemeskéri K.M. út közlekedési problémái 

Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
 
 
Markó József: Sipos Richárd képviselő az ülés elején jelezte, hogy három témában szeretne 
hozzászólni ennél a napirendnél.  
 
Sipos Richárd: A Felsőgödön bevezetett parkolással kapcsolatban javasolja, hogy a megszületett 
rendeletet gondolják át, mert sok a probléma felvetődött. Az üzletek előtt nincs tiltó tábla, 0-24 óráig 
parkolnak az autók.  A jelenlegi szabályozás nem éri el a célt, amit szolgálna. A lakosság körében sem 
egyértelmű a parkoló óra használata. Vannak üzletek, akik kaptak parkoló órát az önkormányzattól és 
vannak akik nem. A szabályozást ki kellene egészíteni, mert a parkolás jelzése „egyéb” módon sokak 
számára nem ismert, javasolja ezt írásban kihirdetni. 
A másik felvetése, hogy a Nemeskéri Kiss Miklós úton a gyorshajtás rendszeres és a kamion forgalom 
is. Kérése, hogy valamelyik bizottság foglalkozzon ezzel a témával, mert az ott élőket már a kora 
hajnali órákban zavarja a közlekedési rend. 
Harmadsorban a mobil telefonálással kapcsolatban a térerő felmérésről szeretne tájékoztatást kapni. 
 
 
Markó József: A mobiltelefonok térerejével kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat már több 
mobil szolgáltatóval tárgyalt, akik felmérik a területeket, ezután ki lehetne jelölni a felállítandó torony 
helyét. Jelenleg a hivatali flottás rendszerre is keressük a megfelelő szolgáltatót, a tárgyalások 
folyamatban vannak. 
 
Simon Tamás: A Nemeskéri Kiss Miklós úti forgalom valóban fontos kérdés. Hivatalosan ne 
korlátozzuk a sebességet, ez a javaslata a Beruházási osztály felé. 
 
Markó József: Kéri, hogy a Közterület-felügyelet dolgozói hajnalban mérjék fel, hogy milyen 
teherautók járnak ott rendszeresen, melyik telephelyre tartanak. Ha nem gödi telephellyel 
rendelkezőkről van szó, akkor már lehet korlátozást előírni. 
 
Popele Julianna: Minden döntésre a Képviselő-testület jogosult e tárgyban. Korábban lakossági kérés 
alapján súlykorlátozást vezetett be az önkormányzat. Majd a helyi rendeletét feloldotta a vállalkozói 
kérésekre. Próbáltuk megoldani a kialakult helyzetet, ezért a korábbi döntését a Képviselő-testület 
hatályon kívül helyezte, a 30-as táblákat később 40-es táblákra cseréltük. Jelenleg nincs súlykorlátozás 
sem. 
 



Lenkei György: A sebességkorlátozást véleménye szerint be lehetne vezetni. A sebességmérő tábla 
kihelyezését javasolja. Ő is tapasztalta a csöveket szállító kamionok közlekedését, valószínűleg ez 
csak a most folyó DMRV-s beruházás miatt van és nem állandó jellegű.  
 
Simon Tamás: A rendőrséggel felveszi a kapcsolatot a sebességmérés miatt. Időkorlát bevezetését is 
javasolja a teherautóknál a lakosság nyugalmának biztosítása érdekében.  
 
Sipos Richárd: Nem a szabályozásról van szó, mert a táblák kint vannak, inkább annak betartatásáról, 
ezért a rendőrséget kellene felkérni a szankciók megtételére. Kérdés, hogy időkorlátot lehet e szabni? 
Felkéri a jegyzőt, hogy erről szerezzen információt.  
 
Mudri József: Javasolja, hogy az Öregfutó utca és a Nemeskéri Kiss Miklós úti Temető mellett 
lehetőség szerint legyen járda és kerékpárút kialakítva. 
 
Popele Julianna: A kerékpárút közös kialakítására, és a terület kitisztítására lenne szükség, ezután a 
hengeres és kőszórásos rendbetételre. Ezen a területen lakóingatlanok épülnek majd. A kerékpárutat és 
a járdát is csak akkor kellene kialakítani, ha az ingatlanok megépültek. A fejlesztés után a beruházó 
céggel együtt javasolja majd kialakítani a megfelelő utakat.  
 
Markó József: A Nemeskéri K. M. úthoz csatlakozó Oázis Lakóparkból kivezető utcáknál szükséges a  
közvilágítást meghosszabbítani, körzeti képviselői keretből. 
 
Lenkei György: Ezt már jelezte és javasolta korábban is.  
 
Dr. Szinay József: A Nemeskéri úti közlekedési problémák kapcsán tervezték a rendőrkapitánnyal való 
egyeztetést, de a rendőrség jelentős erőkkel van a határokhoz vonva, ezért erre az egyeztető 
megbeszélésre még nem kerülhetett sor. Az autópályáknál az időkorlát reggel 6 óra, ezt itt is meg 
lehetne valósítani.  
 
Markó József: Tájékoztatni szeretné a jelenlévőket arról, hogy Kék-Duna üdülő önkormányzati 
üzemeltetése két hónapig tartott. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től kértük hosszabb időre az 
üzemeltetés lehetőségét, és a tulajdonba adást is. Az MNV Zrt. nem támogatja a tulajdonba adást, 
tekintettel az ingatlan magas értékére, a további 1 évre vonatkozó üzemeltetést viszont 
támogatandónak tartják. Az MNV Zrt. nem tulajdonos, csak kezeli az ingatlant, ezért a tulajdonba 
adási kérelmet továbbra is fenntartja az önkormányzat.  
A volt Pólus szállodával kapcsolatban elmondja, hogy az ingatlanra több vevő jelentkezett már. Az 
épület és a telkek külön vannak kezelve. Korábban egyben kezelték, de most felmerült a bank részéről 
a külön értékesítési lehetőség. 40 hektáros területről van szó, amit értékesíteni tudnának.  
 
Kérdés, hogy mi a beépíthető és milyen céllal a terület. Ez nem önkormányzati tulajdon, de a terület 
hasznosítására és beépíthetőségére az önkormányzatnak hatásköre van.  
A Samsung ingatlanára is vannak jelentkezők. Az épületek után jelenleg fizetik az adót.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Jelenleg nem fenyeget a veszély az beépíthetőségre. A HÉSZ elfogadása után 
tárgyalást kellene folytatni a tulajdonossal, mert a golfpálya besorolását módosítani kell a 
Településszerkezeti Tervben.  
 
Markó József: Mire van jogosultságunk, mit tudunk elérni? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Samsung és a Pólus területe, épületei jó állapotban vannak. A helyszíni 
szemlén megállapította, hogy piacképesek az ingatlanok.   
 
Dr. Szinay József: Tájékoztatást ad arról, hogy a Nevelek településrész még mindig nem került át a 
váci földhivataltól a dunakeszi földhivatalhoz. Kiderült, hogy a FŐMI informatikai műveletének kell 



elkészülnie és akkor a megfelelő helyre kerülnek a dunakeszi földhivatalnál a neveleki adatok. Erre 
október 15-ig sort kerítenek, ezt ígérték. Ez a HÉSZ-nél is előrelépést okoz.    
 
(A Képviselő-testület zárt ülése után következett ez a nyílt ülésen tárgyalt napirendi pont.) 
 

• A helyi zajvédelmi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József: Az ivóvíz vezetékek lefektetése folyamatban van, a DMRV nagy beruházásának 
keretében. Már több évvel ezelőtt szerették volna megvalósítani, de erre a beruházásra csak most 
került sor. Az önkormányzat helyi rendelete kimondja, hogy szombaton és vasárnap nem lehet zajos 
tevékenységet folytatni. A beruházással járó zajra nem lehetett polgármesteri engedélyt adni, ezért a 
rendeletbe kellett egy szakaszt betenni, hogy a polgármestert hatalmazza a tilalmak alóli felmentésre. 
Javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Sipos Richárd: A Kálmán utca végén hatalmas kátyút hagytak maguk után. Kérdés, hogy a 
helyreállítást mikor végzik el, és mire kötelezhetők. 
 
Popele Julianna: Konkrét írásba foglalt megállapodás után kell végrehajtani a helyreállítási munkákat 
és az utak aszfaltozását. A DMRV Zrt. az utak kivitelezőjét keresi még. Az adott útszakaszokról ad 
tájékoztatást, elmondja, hogy folyamatosan kint lesznek a területen a Beruházási Osztály dolgozói.  
Van még egy megoldandó feladat, amiről jó lenne, ha most tudna dönteni a testület. A TESZ 
nagyteljesítményű szivattyúja elromlott. Szükség lenne egy új szivattyú beszerzésére, erről szeretné, 
ha a döntene a testület. Valószínűleg pótelőirányzatra lesz szükség.   
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendeletről. 
 
A képviselők 10 „igen”, (1 fő távol) egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  
 
Göd Város Önkormányzatának 22/2015. (X.2.) sz. rendelete a helyi zajvédelem szabályozásáról  

szóló 31/2011. (X.27.) sz. rendelet módosításáról 

1.§ 

(1) A rendelet 9.§ címe az alábbiakra változik: 

„Kiemelten közérdekű és nemzetgazdasági érdekből jelentős munkálatok” 

(2) A rendelet 9.§ helyére az alábbi szöveg kerül: 

„(1) Göd Város Polgármestere kiemelten közérdekű, vagy nemzetgazdasági érdekből jelentős 
munkálatok elvégzése érdekében ezen rendeletben foglaltaktól – külön kérelemre – indokolt 
esetben eltérhet, a tilalmak alól felmentést adhat.  

(2) Ezen §. értelmezésében kiemelten közérdekűnek, valamint nemzetgazdasági érdekből 
jelentősnek minősülnek különösen az olyan munkálatok, amelyek közműhálózat kiépítését, 
javítását, fejlesztését szolgálják, valamint, amit törvény, vagy kormány rendelet annak minősít. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt  eltéréshez, valamint a tilalmak alóli felmentéshez a munkálatokat 
végzőnek külön kérelmet kell benyújtania, amelyben előadja a kiemelten közérdek, illetőleg a 
nemzetgazdasági érdek indokait.” 

 



2.§ 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lét hatályba 

 Polgármester Jegyző 

 
 

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak Popele Julianna Beruházási és 
Városüzemeltetési Osztályvezető szóbeli előterjesztésében elhangzott szivattyú beszerzésről. 
 
A képviselők 10 „igen” (1 fő távol) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

114/2015. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Településellátó 
Szervezet részére egy nagyteljesítményű szivattyú beszerzéséhez. 
Felkéri  a TESZ igazgatóját, hogy a beszerzéssel kapcsolatos pénzügyi átcsoportosítást 
végeztesse el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Rataj András TESZ igazgató  
 
 
Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 

 

K.m.f. 

 

 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 


