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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 14-i rendkívüli ülésén, a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Kovacsik Tamás, Szabó Csaba képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni, 
távollétüket igazoltnak tekinti. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és felkéri a testület tagjait, hogy 
szavazzanak azok tárgyalásáról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.) MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Program – A GSE pályázaton történő  
       indulásának támogatása, tulajdonosi hozzájárulás megadása 
      Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
2.) A 039/44 – 039/48. hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatlakozásáról szóló határozat 
     kiegészítése 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző      

                                                                         

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.) MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Program – A GSE pályázaton történő  
       indulásának támogatása, tulajdonosi hozzájárulás megadása 
      Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József: A Gödi Sportegyesület indulna a pályázaton, az önkormányzat közreműködése 
szükséges. A Balázsovits János Sportcsarnok klíma és fűtésjavítása évek óta szükséges. A pályázattal  
15-16 mFt körüli beruházást végeznének, 7 mFt körüli ráfordítással. A megállapodás tervezetben 
próbáltak módosításokat kérni, de az MKSZ-től érkezett válasz azt tartalmazta, hogy nincs lehetőség a 
szerződés változtatására. Megfelelő hűtés és fűtés esetén a sportcsarnokot talán bérbe tudnánk adni, 
ebből lenne bevétel. Most az önkormányzatnak erre 7 mFt forrást kell biztosítani. A beruházás 
megvalósítása mindenképp a lényegesen jobb körülményeket biztosítaná. 
 
Popele Julianna: A pályázat benyújtásához elkészült a költségvetés, mely bruttó 19.032.339,-Ft. Ennek 
a 30 %-át kell biztosítania az önkormányzatnak.   
 
Markó József: Váratlan kiadás, de fel kell vállalni az önkormányzatnak. A szerződésben a részletes 
feltételeket rögzítik majd. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokról. 
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A képviselők 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

1/2016.(I.14.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő–testülete a  Magyar Kézilabda Szövetség által kiír 
Országos Tornaterem Felújítási Programban való részvételhez kapcsolódóan az alábbi 
határozatot hozza: 

- Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gödi Sportegyesület 
indulását a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem 
Felújítási Programban és ahhoz tulajdonosi hozzájárulását adja. 

- A pályázat nyertessége esetén, Göd Város Önkormányzat tulajdonában álló,  4362/A/2 
hrsz-ú, Balázsovits János Tornacsarnokban a pályázat keretében megvalósítandó építési 
munkához  (gépészeti rendszer korszerűsítése) kifejezetten és visszavonhatatlanul 
hozzájárul; 

- Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
o  megvalósított tárgyi eszköz felújítás Göd Város Önkormányzat tulajdonába 

kerül; 
o a gazdagodás mértéke megegyezik az elvégzett felújítás szerződésben rögzített 

bruttó értékével, amelyet Göd Város Önkormányzata saját gazdagodásaként 
elismer; 

o Göd Város Önkormányzata a gazdagodás elismert teljes összegének megfelelő 
értékben bérbe adja a tornatermet az MKSZ-nek; 

o az MKSZ jogosult a tornatermet albérletbe adni a pályázó részére, amely 
alapján a pályázó a jogviszony teljes tartamára meghatározott bérleti díjat 
(felújítási érték 30%-a) a megállapodás megkötését követően egy összegben 
köteles megfizetni az MKSZ részére. 

- Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a nyertes pályázat esetén a GSE részére az elnyert 
támogatási összeg 30%-ával azonos összeget, legfeljebb 6.000.000 forintot 
céltámogatásként biztosít. 

- Felhatalmazza a Polgármestert pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
aláírására. 

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

2/2016.(I.14.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 158/2015. (XII.16.) sz. Ök. határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

2.) A 039/44 – 039/48. hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatlakozásáról szóló határozat 
     kiegészítése 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  

Dr. Szinay József: A Képviselő-testület 2009-ben döntött a csatolt a határozat szerinti külterületi 

ingatlanok belterületbe vonásáról. A határozatban nem szerepelt a felhasználási cél, ezért a földhivatal 
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az átminősítést nem tudta átvezetni. A felhasználási cél a lakótelkek kialakítása. Ez a kiegészítése a 

korábbi határozatnak.  

Bertáné Tarjányi Judit: Kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy a bejegyzés elhúzódásának okozója 

nem az önkormányzat, hanem az, hogy a földhivatal a mezőgazdászokkal küzd. Az örökségvédelmi 

hivatal a belterületbe vonást kész tényként kezeli, ezek az ingatlanok az örökségvédelem részét 

képezik, az örökségvédelmi hivatal a szakhatóság a területeket illetően. 

Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatról. 

3/2016.(I.14.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a 202/2009. (X. 21.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:  

A 039/44, 039/45, 039/46; 039/47 és a 039/48 helyrajzi számú külterületi ingatlanok belterületbe 
vonásához hozzájárul a területen lakótelkek kialakítására vonatkozó terület felhasználási cél 
megvalósításához. Továbbá nyilatkozatot tesz, hogy a terület a megjelölt célra 4 éven belül 
felhasználásra kerül.  

A határozat többi részét változatlanul hagyja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 

 
 
 


