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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Képviselő-testületének 2016. április 27-i, (nyílt) munkaterv szerinti ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Minden képviselő jelen volt) 

 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Kérdése, hogy az Egyebekben van-e valakinek napirendi pont 
tárgyalási javaslata? 
 
Dr. Szinay József: Egy támogatásról szeretné, ha döntene a Képviselő-testület: Jánosiban lévő 
óvodaépítés támogatására el van különítve a költségvetésben 2,5 mFt. A támogatási összeget egy 
jótékonysági alapítványon keresztül szeretnénk eljuttatni. Javasolja a 6. napirendi pontnál tárgyalni.  
 
A Képviselő-testület 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
3./ Csapatpihenő ingatlanának megigénylése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
4./ Buszközlekedési szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
5./ A volt BM üdülő kisértékű tárgyi eszközeinek megigénylése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
6./ Támogatási kérelmek 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
7./ Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előadó: Dr. Pintér György alpolgármester 
 Kovács Krisztina ov. 
 
8./ Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
9./ József utca (Honvéd sor – Madách u. közötti szakasz) forgalomszabályozása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
10./ Szerződések testületi jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármestere 
 
11./ Részvétel a HÉRA Alapítvány pályázatán   
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
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12./ Döntés a helyi telekadó számításának módjáról  
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
13./ Kincsem Óvoda bővítésének közbeszerzési eljárása – nyertes pályázó kiválasztása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Egyebek: 
- Tájékoztató folyamatban lévő egyeztetésekről 

   Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
 
1./ Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A Tűzoltóság részéről a várt vendég nem érkezett meg. Volt néhány tűzeset és 
esemény, amelyben a Tűzoltóság segített. Ezúton is köszöni a munkájukat. 
 
Szász-Vadász Endre: A Pénzügyi Ellenőrző, Jogi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a napirendet és 
javasolták a beszámoló elfogadását.  
 
Szabó Csaba: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta, elfogadásra javasolták.  
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

44/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
A Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
2./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Dr. Pintér György: A hulladékgazdálkodás rendszere országos szinten 2016. április 1-vel megváltozik. 
A törvényi módosítások átvezetése szükséges, ezért került a szerződés módosítás a testület elé. Az 
önkormányzat a saját tulajdonában lévő, Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2014. január 
27-én kötött szerződését módosítja. A továbbiakban a szelektív hulladék értékesítéséről a Koordináló 
szerv gondoskodik, a díjbeszedést és a számlázást is ők végzik.  
 
Markó József: A szabályozási rendszer még nem kialakult. A cégünk viszonylag kicsi ezért célszerűbb 
más hasonló cégekkel összefogva ellátni a feladatot. Tárgyaltak már a Dunakeszin és Vácon működő 
hasonló kisebb cégekkel. Az idei évre a helyi cégünkkel a szerződést aláírtuk az edények ürítéséről. 
Előfordulhat, hogy év közben a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek lesznek finanszírozási  
nehézségei, de arra törekszünk, hogy ez ne a várost terhelje, hanem a kft oldja meg esetleg 
folyószámlahitel felvétellel. A jelenlegi szabályozás ellen több önkormányzat, mint például a - 
fővárosi is – tiltakoznak. Nem jelezte senki a hozzászólási szándékot, ezért felkéri a testületet, hogy 
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.  
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A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

45/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1./ A 2014. január 24-én kelt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az alábbiak 
szerint módosítja: 
4.2. helyébe lép „ A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a Hgt. 32/A. § (1) bekezdés f) 
pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi.” 
6.1. helyébe lép „A Kormány a Hgt. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra 
Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki. A Koordináló szerv szedi be 2016. április 1-jét 
követően a lakosoktól a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a 
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizeti. Fent említett 
határnapot követően a Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező 
kintlévőségeket.” 
6.2. helyébe lép 
„a, 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes 
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv 
gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv 
által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő 
bevétel a Koordináló szervet illeti meg.  
b, A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. 
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  
c, A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem 
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által 
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező 
díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező 
közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő 
esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.  
d, A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által 
nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért 
a közszolgáltatót terheli felelősség.  
c, A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási 
díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal 
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni 
az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.  
d, Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés 
szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.  
e, Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása 
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.  
f, A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.  
6.3. szerződéspont törlésre kerül 
7.1. pont c, rész helyébe lép: „nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedéllyel, valamint megfelelőségi engedéllyel.” 
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2./ Felkéri az Önkormányzat jogászát a szerződésmódosítás elkészítésére, valamint 
felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 
3./ Felhatalmazza Dr. Pintér György alpolgármestert és Jakab Júlia környezetvédelmi előadót, 
hogy a Koordináló szervezet (NKHV Zrt.) honlapján az önkormányzat nevében regisztráljanak 
és a település hulladékgazdálkodásával kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettségnek 
eleget tegyenek. 
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
 
Markó József: Köszönti a tűzoltóság részéről megérkezett vendéget. Tájékoztatja arról, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi 
beszámolóját.  
 
 
Juhász Károly (tűzoltó százados, meghívott vendég) Vinkó Kornél helyett vette át a parancsnokságot, 
jelenleg helyettesként végzi munkáját. Elnézést kér a késésért. Pár szóban bemutatkozik. Elmondja, 
hogy a jövőben jó kapcsolatot kíván tartani Göd város vezetésével is. Szívesen válaszol kérdésekre a 
beszámolót illetően. 
 
Markó József: Az anyaggal kapcsolatban kérdést nem jeleztek a képviselők, ezért megköszöni a 
beszámolót és a megjelenést az ülésen. 
 
 
3./ Csapatpihenő ingatlanának megigénylése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Előző üléseken már tájékoztatta a képviselőket, hogy civil szerveződés indult a volt 
„Csapatpihenő” elnevezésű ingatlant illetően. Az épület és környezete alkalmas lenne a horgászat, 
vízisport és turizmus fejlesztéséhez, a város közösségi hasznosítás céljából igényt nyújtana be az 
ingatlanra. Felmerült az a kérdés, hogy az önkormányzat igényelné-e a használatba vételt, vagy az 
esetleges vásárlást is. Remélhetőleg lesznek pályázati lehetőségek, amiket meg kell nyerni ahhoz, 
hogy az épületet megfelelően helyrehozzák, és közösségi használatra alkalmassá tegyék.  
 
Simon Tamás: Kiegészítésként elmondja, hogy a Kovacsik Tamás képviselő által szorgalmazott 
alsógödi strandfejlesztésen kívül szeretnének még egyéb helyszíneken fejlesztéseket végrehajtani. A 
Csapatpihenőnél sport, turizmus, szabadidő tevékenységekkel összefüggésben mini ökocentrumot 
terveznének. 
 
Dr. Szinay József: A polgármester által említett civilek lobbista tevékenysége kapcsán az a javaslata, 
hogy a határozati javaslat 2-es pontjában az összefoglaló részből maradjon ki az „általános iskolai 
oktatás, testnevelés és sport , intézményhiány enyhítése” cél. 
 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a jegyző által említett módosítással az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.  
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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46/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő gödi 263 helyrajzi 
számon felvett, kivett táborhely megnevezésű, természetben 2131 Göd, Bartók Béla u. 8. 
sz. alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4., 7. és 15. pontjaiban meghatározott 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. 
 
Göd Város Önkormányzatának régóta szándéka a Sziget és a mellékág rehabilitációja, a 
területen a sportolás, turisztika valamint a horgászturizmus kiemelt fejlesztése. E célok 
megvalósulásának fontos feltétele az üdülő, mint kialakítandó Dunai Ökocentrum által 
nyújtott információs (látogató központ), étkeztetési, szállás, kommunális és parkolási 
infrastruktúra is. 

 
Összefoglalva fenti ingatlan közérdekű hasznosítási céljai a következők: 
- Dunai Ökocentrum kialakításával dunai természeti értékeink ismeretterjesztő,  
             oktató bemutatása, állandó kiállítás, konferenciák, nyári táborok létrehozásával 
- szabadidős és szervezett vízisport, valamint horgászturizmus fejlesztése 
- egészségfejlesztés, egészségvédelem sporttevékenységek helyi feltételeinek  
             megteremtésével a gyermek és ifjúsági sport fejlesztése 
 

3. Göd Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000 
védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gödi 263 hrsz.-ú ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé 
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gödi 263 hrsz.-ú ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
4./ Buszközlekedési szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József: A szerződés egy hónappal történő meghosszabbításáról van szó. Tegnap egy 
egyeztetésen vettek részt Budapesten, ahol részletes tájékoztatást kaptak a Samsung képviselőitől   
magyarországi működéseiket illetően. Az iparűzési adó mértéke is fontos tényező lehet. Pillanatnyilag 
a tárgyalásokban addig jutottak, hogy a bevételek megindulását követően 1,7 %-os HIPA lenne 
kivetve, de a termelés megkezdését követő adózási mértékről még folynak az egyeztető tárgyalások, 
erre a héten választ kell adni a Samsung képviselőinek. Kérésük volt, hogy a vasútállomás és a 
telephely közti területen a buszközlekedést oldja meg az önkormányzat. A mostani elbírálásban tehát 
figyelemmel kell lenni erre az igényre. 
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Vannak, akik vonattal érkeznek majd a munkahelyre, és Őket szállítani kell a cég telephelyére. 
Elképzelhető, hogy ha igény van rá, akkor az önkormányzatnak saját megoldást kell találni. A 
szerződést szükséges meghosszabbítani most, de hosszabb elköteleződést egyelőre nem vállalhatunk, 
amíg a beruházó tevékenysége nem tisztázódik. Ebben a régióban nem kaphatnak a cégek állami 
támogatást, ezért a jelentkezők sem tudnak erre a területre beruházásokat vállalni.  
Kérdés, hogy az adott cég tud-e majd más színvonalon buszközlekedést ott kiépíteni. 
 
Szász-Vadász Endre: A PEKJB tárgyalta és javasolja elfogadni a szerződés meghosszabbítására 
vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

47/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
A Dunamenti 2011. Kft autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződését 2016. május 31-ig meghosszabbítja. 
A meghosszabbított időre járó díjazás: 1.125.000 Ft. 
Felkéri a Címzetes főjegyzőt a hosszabbítási szerződés elkészítésére. 
Felhatalmazza a Polgármestert az elkészült szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
5./ A volt BM üdülő kisértékű tárgyi eszközeinek megigénylése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Két éve átadták a nagyobb értékű eszközöket. Ide tartoztak például a faházak. A 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél két cég intézi a kis- és nagyértékű eszközöket. A kisértékű 
eszközök átvétele az államtól még mindig nem történt meg. Az igénylést erre már be kellett volna 
adni, ebben nyilván a hivatal hibázott.  , hogy nem történt meg eket. a kisértékűek átadása az államtól 
még mindig nem történt meg. az igénylést bár be kellett volna adni, ebben nyilván a hivatal hibázott, 
hogy nem történt meg. Az eszközök értéke nulla. Felkéri a képviselőket, hogy jelezzék, ha van 
észrevételük tegyék meg, ha nincs szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.  
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

48/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének  c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, 1. 
számú melléklet szerinti ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
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Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott  településfejlesztés, 
településrendezés, közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos tevékenység, sport 
támogatása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni. 
 
Göd Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését. 
 
Az igényelt ingóságok nem állnak örökségvédelmi védettség alatt. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
6./ Támogatási kérelmek 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
dr. Pintér György: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta azokat a támogatási 
kérelmeket, melyek a szokásos kérelmek közt beérkeztek. Ezek a kérelmek nem a civil keretből lettek 
támogatva. A KOSB javaslatot tett arra, hogy egyes kérelmek a költségvetés a „Sportszakosztályok 
támogatása” költségvetési sorból legyen finanszírozva. A bizottság több javaslatában alapítványi 
támogatásokat javasol, melyeket testületi döntést igényelnének. A döntési javaslatok kiküldésre 
kerültek. Egyben és tételesen is lehet szavazni. 
 
Markó József: Kérdése a képviselőkhöz, hogy kér-e valaki tételes szavazást. Mivel nem kért senki 
tételes szavazást, ezért az összes határozati javaslatról egyben szavaznak a képviselők.  
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

49/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Gödi Harcművészek Egyesület részére (képviseli: Balkányi András elnök, 
adószáma: 18516232-1-13, bankszámlaszáma: 16200230-10017423) részére 70.000 Ft támogatási 
összeg kifizetését.  
Fedezete: 2016. évi költségvetésben 12. sz. melléklet 8. sor „sportszakosztályok támogatása” 
pénzügyi kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
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50/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Gödi Horgász Egyesület részére (képviseli: Görbe Zoltán elnök, adószáma: 
19833602-1-13, bankszámlaszáma: 64700052-10016721) részére 50.000 Ft támogatási összeg 
kifizetését.  
Fedezete: 2016. évi költségvetésben 12. sz. melléklet 8. sor „sportszakosztályok támogatása” 
pénzügyi kerete. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 

51/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Gödi Sirály Egyesület részére (képviseli: Rataj András elnök, adószáma: 18706024-
2-13, bankszámlaszáma: 17000019-11483746-00000000) részére 150.000 Ft támogatási összeg 
kifizetését.  
Fedezete: 2016. évi költségvetésben 12. sz. melléklet 8. sor „sportszakosztályok támogatása” 
pénzügyi kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 

52/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Dunai Vízisport Alapítvány részére (képviseli: Dalnoki Tibor, adószáma: 
18684388-1-13, bankszámlaszáma: 67700052-10012277) részére 200.000 Ft támogatási összeg 
kifizetését.  
Fedezete: 2016. évi költségvetésben 12. sz. melléklet 8. sor „sportszakosztályok támogatása” 
pénzügyi kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 

53/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Gödi Művészetoktatásért Alapítvány részére (képviseli: Gecséné Szitha Márta, 
adószáma: 18621525-1-13, bankszámlaszáma: 10403253-5056769-66751007) részére 150.000 Ft 
támogatási összeg kifizetését a Perdülő Táncegyüttes táboroztatásához 
Fedezete: a KOSB saját kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
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54/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Gödi Művészetoktatásért Alapítvány részére (képviseli: Gecséné Szitha Márta, 
adószáma: 18621525-1-13, bankszámlaszáma: 10403253-5056769-66751007) részére 80.000 Ft 
támogatási összeg kifizetését a „20 éves művészetoktatás” programsorozathoz. 
Fedezete: a KOSB saját kerete. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 

55/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Gödi Művészetoktatásért Alapítvány részére (képviseli: Gecséné Szitha Márta, 
adószáma: 18621525-1-13, bankszámlaszáma: 10403253-5056769-66751007) részére 100.000 Ft 
támogatási összeg kifizetését a III. Pest Megyei Dallam-ütőhangszeres Találkozó 
megrendezéséhez. 
Fedezete: a KOSB saját kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
Dr. Szinay József: Az ülés elején jelezte, hogy egy támogatási kérelemről döntenie kell a 
képviselőknek. Jánosinak, Göd testvértelepülésének óvodabővítését támogatná az önkormányzat 2,5 
mFt-tal az M. Pokrova Jótékonysági Alapítványon keresztül. Ismerteti az alapítvány adatait, és 
elmondja, hogy az alapítványnak a támogatási összeget a Nyíregyházán vezetett bankszámlájára utalná 
át az önkormányzat.  
 
Simon Tamás: A tételes elszámolást az alapítvány teszi meg a beruházással kapcsolatban, tehát ők 
számolnak el az összegről. 
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

56/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
2,5 mFt-os támogatást nyújt az M. Pokrova Jótékonysági Alapítványnak (képviseli: Egressy 
Miklós elnök, adószáma: 38325163, bankszámlaszáma: MKB Bank Nyíregyháza 10300002-
10622566-49020010) részére a Jánosi (eredeti nevén: Makkosjánosi) testvértelepülés 
óvodabővítéséhez. 
  
Fedezete: 2016. évi költségvetés 10. sz. melléklet II/10. sor – Testvérvárosnak (Jánosinak) 
adandó támogatás 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
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7./ Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előadó: Dr. Pintér György alpolgármester 
 Kovács Krisztina Pénzügyi Osztályvezető 
 
Dr. Pintér György: A tájékoztatás kiküldésre került, melyen látható az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal pénzkészlete.  
 
Markó József: Köszöni a tájékoztatást.  
  
 
8./ Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
Lenkei György: A Szociális Bizottság tárgyalta és javasolja a módosítás elfogadását. A Magyar 
Államkincstár hiánypótlásra szólított fel, ezért szükséges ismételten az Alapító okirat módosítása. 
 
Szász-Vadász Endre: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a napirendet és 
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

 
57/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
- a Magyar Államkincstár által jelzett kiegészítésekkel együtt - a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Kármán Gábor Hatósági Osztály vezetője  
 
 
 
9./ József utca (Honvéd sor – Madách u. közötti szakasz) forgalomszabályozása 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
Popele Julianna: A Németh László Általános Iskola melletti részen a Honvéd sor és a Madách utca  
közti szakaszról van szó. Az ott lakók kérelmezték, hogy az út jobb oldalán a megállást korlátozzuk le. 
Ez különösebb anyagi terhet nem jelent, a táblák kihelyezése 14 eFt-os költséggel járna. A Beruházási 
Osztály támogatja a lakók kérelmét.  
 
Sipos Richárd: Ezt már korábban kérte szeptemberben, de nem lett a kérdés rendezve. Most lakossági 
kezdeményezésre sikerült döntés elé hozni. Kérdése, hogy a hétvégén mi lesz a helyzet a parkolással? 
Sokan jönnek a sportcsarnokban tartandó eseményekre. Miért nem állandó a korlátozás?  
 
Popele Julianna: Köszöni az észrevételt. Előterjesztőként befogadja a javaslatot, ha a képviselő-testület 
így dönt. A határozatból az időkorlátot ki lehet venni.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslattal az 
előterjesztésről, vagyis arról, hogy a korlátozás állandó legyen. 
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
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58/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) b) bb) alpontja és 34. § (2) bekezdése 
szerinti feladatkörében a következő döntést hozza: 
 
a József utcában (Honvéd sor – Madách utca közötti szakaszán) az egyirányú forgalmi út északi 
oldalán a járművek megállási tilalmának bevezetését határozza meg.  
 
 
A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget, bruttó 14.058- Ft-ot a 2016. évi 
költségvetésben szereplő közúti jelzőtáblák keret terhére biztosítja.  
 
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 
Határidő: 2016. május 15. 
 
 
Kovacsik Tamás: Tavaly év végén már szavaztunk a Táncsics és Béke utca forgalomszabályozásáról, 
az óvoda forgalmának megkönnyítése céljából. A szülők már erősen érdeklődnek, és kezdenek 
elégedetlenkedni. Kérdése, hogy a Táncsics utca egyirányúsítása hogyan áll? 
 
Popele Julianna: A Táncsics Mihály utcával kapcsolatban két napja kapták meg a Magyar Közútkezelő 
Kht-tól az engedélyt. Egy hónapon belül az egyirányúsítás megvalósulhat. A Béke úti téma még 
folyamatban van, a tervezővel kell még konzultálni. 
 
Kovacsik Tamás: Eltelt egy félév a döntés óta.  
 
 
10./ Szerződések testületi jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármestere 
 
Markó József: Hosszútávú szerződések csak a Képviselő-testület hozzájárulásával köthetők, ezért 
kerültek ide a szerződések. A kötélpályát már építik. Elmondja, hogy a Duna Csárdát üzemeltető kft-
nél tulajdonos váltás volt. 2023-ban a csárda épülete a város tulajdonába száll, ezen évek óta 
dolgoznak, hogy vitamentesen mind a két fél előtt tisztázódjon majd a jövőbeni helyzet. Most mindkét 
fél részéről hátrányos a szerződés, ezért szükséges az egyeztető tárgyalások folytatása. Az 
önkormányzat úgy számol, hogy a vendéglő valamikor a városé lesz. Ehhez az ügyhöz úgy 
kapcsolódik, hogy a Duna-parti Nyaralóházaknál működik egy büfé, melynek a szerződéséhez kell a 
testületi hozzájárulás. Az egyik szerződés 3, a másik 6 évre szól.   
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal  
 
 

59/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és a Funnycar Tréning Kft, valamint a Göd 
Városi Kommunikációs Kft. és Hegedűs Ágnes egyéni vállalkozó közötti bérleti szerződéseket 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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Tájékoztatásul még a nyílt ülésen elmondja, hogy több vállalkozó, befektető jelentkezett az Oázis 
lakóparknál lévő területekkel kapcsolatban. Lakásokat szeretnének építeni a volt golfpályánál lévő 
területen. Ott a CIB Bank a jelenlegi tulajdonos. A beépítésre 10 %-os lehetőség van. Városi parkot 
tervez oda az önkormányzat. A temetőtáblára is megjelentek a beépítési igények. Nagy számban 
várhatóak építkezések. A volt golfpálya értékesítése után adófizetési kötelezettsége áll fent a jövőbeli 
tulajdonosnak. Az adót lehet csökkenteni, de szüksége van az önkormányzatnak a bevételekre is. Ezért 
ebben az ügyben még stratégiát kell kidolgozni. A volt szálloda épületének hasznosítása is kérdéses 
még. A város nem tud egy ilyen jellegű épülettel mit kezdeni. A strandfejlesztésre, úszómedence 
létrehozására is van próbálkozás. Az ásványvízre is újból van érdeklődés. Többször próbálta az 
önkormányzat az ásványvíz értékesítését, de problémát jelent, hogy a palackozónak 300 méteren belül 
kell lennie a kúttól. Ez előírás. A lakóterületre viszont kamionokat nem célszerű beengedni.  
 
 
 
A vízkontingens növelésére is lépéseket kell tenni, mert épp a határon vagyunk, az új úszómedence 
megépülése után erre szükség lesz. Igény érkezett a M2 autóúton túli iparterületnek kijelölt 
területrészen új lakások építésére.   
 
Markó József bejelenti, hogy a meghívóban található következő napirendi pontokat zárt ülés keretében 
kell tárgyalni, ezért felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a zárt ülésről. 
 
A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják azt, hogy a meghívó szerinti 11., 12., 

13. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalják.  

 
Ezután megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
          polgármester              címzetes főjegyző 

 


