
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 10-i, rendkívüli ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Lőrincz László és Kovacsik Tamás képviselők nincsenek jelen, 
jelezték a távollétet.) 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Kincsem szobor talapzatára kerülő szöveg módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” – 
pályázat 
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester 
 
3./ VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése” – Férőhelybővítés és felújítás a Gödi Kincsem Óvodában - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
4./ Kompok, révek felújítása, fejlesztése – pályázat  
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
 
Markó József: Napirend előtt elmondja, hogy a Kincsem épülettel kapcsolatban beadott pályázaton a 
Norvég Alapból 141 mFt-ot nyertünk. A Kincsem Istálló ügye már 20-30 éves téma.  
Egy másik téma, hogy a SAMSUNG-gal folytatott tárgyalások során az HIPA 2020-tól várhatóan           
1,4 %-os mértékben lesz megállapítva. Most már igen nagy valószínűséggel biztosra vehető, hogy a 
Samsung itt fog működni Gödön. Az önkormányzat egyik feladata ezzel kapcsolatosan egyebek között 
egy útkereszteződés kiszélesítése, a Samsung telep környékén, az erdő területen lévő földutat is ki kell 
majd alakítani. A biztonságos beszállításhoz a régi és az új 2-es között az utat zárt csapadékelvezető 
rendszerrel szükséges kiépíteni. A beruházás mértéke hasonlítható a kecskeméti vagy a győri autógyár 
beruházásához.  2019-re a város egyéb kondíciói erősödnek.  
Többen érdeklődnek a volt golfpálya területei iránt is, a CIB viszi lejjebb a telkek árát.  
A golfpálya területén most magas a kivetett adó, ez elriasztja az érdeklődőket. Ezt is át kell gondolni. 
A korábbi tulajdonost még nem terhelte ekkora mértékű adó, ez a kivetés 4-5 éve lépett hatályba. 
2006-ban vettük tervbe a melegvízű strandon a komplett kiszolgáló épület megépítését, ez még a mai 
napig nem történt meg. Sok kisebb stand van, ezen változtatni kell.  
 
 
 
1./ Kincsem szobor talapzatára kerülő szöveg módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
  
Lenkei György: Lényeges dolognak tartja, hogy mi kerül rá a táblára. 2014-ben fogadtuk el a táblát. 
meghallgattuk a lovaregyletet, kialakult egy verzió, amit elfogadtuk. A művész most hivatkozik Fehér 
Dezsőre, hogy vele leegyeztette a tábla feliratát. Az előterjesztés elolvasását követően felhívta Ő is 
Fehér urat, aki rábízta a testületre a döntést. Lovas körökben mindig is a verhetetlent tartották jó 



jelzőnek és nem a legyőzhetetlent. Ha egy 10 mFt-os munkát megrendelt a testület, akkor a művész ne 
változtasson rajta. Javasolja a korábbi szöveget, amit már elfogadott a testület. Gödnek egyértelműen a 
Kincsem az attribútuma. Javasolja, hogy maradjon a korábban elfogadott felirat, azon ne 
változassanak. 
 
Markó József: a szobrász álláspontja, hogy nagyon hosszú a szövegezés, a rövidebb megfelelőbb lenne 
a talapzatra, a korábban elfogadott feliratot pedig a felújított istálló falára helyeznék el.  
 
Lenkei György: Elmondja a verhetetlen jelző történetét. Ha a többség elfogadja a művész kérését, 
akkor kéri, hogy a legyőzhetetlen helyett a verhetetlen jelző kerüljön a táblára.  
 
Dr. Szinay József: felhívja a figyelmet arra, hogy a korábbi hosszú szövegű határozatot vissza kell 
vonnia a testületnek. 
 
Csányi József: Javasolja a hosszabb szöveg megtartását. 
 
Markó József: ismételten elmondja, hogy a hosszabb szövegű tábla felkerül majd az istálló épületének 
falára. 
 
A Képviselő-testület a módosítással együtt 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

63/2016. (V. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Kincsem szobor talapzatára kerülő szöveget az alábbi tartalommal: 
 

 
KINCSEM  

 a verhetetlen magyar 
csodakanca 

 
Az 51/2014. (IV 30.) sz. Ök. határozatot hatályon kívül helyezi, azzal, hogy az abban szereplő 
felirat a felújított istálló falára kerüljön elhelyezésre. 
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2./ VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” – 
pályázat 
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester 
 
Simon Tamás: Számtalan eredménye van a kajakos szakosztálynak. Ezt felismerte a Szövetség is. 
Schmidt Gábor a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke személyesen volt jelen Gödön és tájékoztatást 
adott arról, hogy teljes felújítást terveznek, amely kb. 40 mFt-os beruházást lenne. A pályázat 
keretében vízitúra állomásokat fejlesztenének, melyben 15 önkormányzat vesz részt. Mivel a terület 
tulajdonosa az Önkormányzat, ezért szükséges a testületi hozzájárulás. Javasolja a határozati javaslatot 
elfogadásra. Szükséges azonban egy kisebb pénzügyi támogatást is, melynek részleteit Dr. Pintér 
György alpolgármester ismertet. 
 
Dr. Pintér György: Javasolja, hogy a határozat szövege egészüljön ki egy 1 mFt-os tervezési 
költségkerettel, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő, a 



tervezésekhez biztosított költségvetési sor. Amennyiben ennél magasabb összegbe kerül a tervezés, 
akkor és a Polgármesternek legyen joga, a kötelezettségvállalásra, melyet az azt követő ülésen a 
testület elé terjeszt elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést a módosító javaslattal együtt 9 igen szavazattal elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

64/2016. (V. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• jóváhagyja, hogy konzorciumi tagként részt vesz a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív 
turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázaton az 525 hrsz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő csónakház fejlesztése projekttel, 

• felhatalmazza Markó József polgármestert a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív 
turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
„KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem 
benyújtására” és „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására” dokumentumok aláírására.  

• vállalja az 1 millió Ft-os tervezési költség kifizetését, melynek fedezete az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében szereplő tervezési költségek sor. 

• felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a tervezési költség meghaladja az 1 
millió Ft-ot, akkor a többletköltségre kötelezettséget vállaljon ugyanennek a sornak a 
terhére, majd a többlet kötelezettségvállalást a következő képviselő-testületi ülésre 
terjessze be utólagos jóváhagyásra. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3./ VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése” – Férőhelybővítés és felújítás a gödi Kincsem Óvodában - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna: A pályázatokról elmondja, hogy jelenleg 3 pályázatról dönt a Testület. Az idén 6 
pályázatot már benyújtott az Önkormányzat és idén várhatóan még 10 pályázat lesz. A benyújtott 6 
pályázatból 4-et megnyert az Önkormányzat. Ismerteti a nyertes pályázatokat és az elnyert pályázati 
összegeket. 
A mostani pályázat Lenkey utcai Kincsem óvoda felújítására vonatkozik és 100 %-os támogatottságú 
pályázat. A tervező már egy látványtervet is benyújtott. Holnap lesz egy egyeztető tárgyalás. Most 
arról kell dönteni, hogy konzorciumban a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel együtt 
nyújtsák be a pályázatot. Első körben csak az engedélyezési tervekre történne a pályázat beadása, ha 
nyerünk, akkor a kivitelezési engedélyezésére is. Javasolja, hogy a 2016. évi költségvetés beruházási 
feladatok között nevesített tervezési díj jogcím terhére sorából legyen finanszírozva. Kérése, hogy két 
határozatban döntsön a testület. Az egyik a pályázat benyújtásáról szólna, a második pedig a 
finanszírozásról. 
 
Dr. Pintér György ismerteti, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1 és 4. pont legyen 
az egyik, a 2. és 3. pont egyben legyen a másik határozat. 
 
Markó József javasolja, hogy a két határozatról egyben szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 9 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatokat hozza: 
 



 
65/2016. (V. 10.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• úgy dönt, hogy részt vesz a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” pályázaton „Férőhelybővítés és felújítás a Gödi 
Kincsem Óvodában” projekttel. Megvalósítás helyszíne: 2132 Göd, Lenkey u. 5623 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan. 

• A pályázatot konzorciumban nyújtja be a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-
vel (1052 Budapest, Városház utca 7.). Felhatalmazza Markó József polgármestert a 
VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése” című pályázathoz kapcsolódó „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS” aláírására.  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

66/2016. (V. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2132 Göd, Lenkey u. 5623 hrsz. alatt található Kincsem 
Óvoda felújításának tervezésre a REProjekt Építésziroda Kft-vel kössön szerződést                    
(1139 Budapest, Röppentyű u. 73.), azzal a kikötéssel, hogy a kiviteli tervek megrendelésére csak 
nyertes pályázat esetén kerüljön sor. Szerződés összege: 7.960.000 Ft + Áfa, bruttó 10.109.200 Ft.  
 
Forrás: Az engedélyezési terv pénzügyi fedezetét, bruttó 3.302.000 Ft-ot a 2016. évi költségvetés 
beruházási feladatok között nevesített tervezési díj jogcím terhére biztosítja. Amennyiben a 
határozatban szereplő pályázaton az Önkormányzat nyer, úgy a teljes tervezési összeg a 
pályázati keret terhére kerül kifizetésre. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
4./ Kompok, révek felújítása, fejlesztése – pályázat  
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna: az idén is kiírásra került a kompok, révek felújítására vonatkozó pályázat. Alsógödön 
a sétány folytatását jelölték meg, illetve Felsőgödön a Duna út Jósika és a Sellő utca közötti szakasza 
közötti járda kiépítését jelölték meg a pályázati célnak.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

67/2016. (V. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/2571/2016-NFM pályázati kódszámú ”Kompok, révek 
fenntartásának, felújításának támogatására” pályázaton való részvételét. A benyújtást és a 
kapcsolódó önrész biztosítását az alábbiak szerint vállalja: 
 



Alsógöd-Szigetmonostor révátkelőhöz vezető járda felújítása Duna parton, a Jávorka utcától 
északra meglévő járdától a Feneketlen tó vízelvezető árkáig a mellékelt helyszínrajz szerinti 
nyomvonalon: 
Felújítás összes költsége (bruttó): 15.513.051 Ft 
Igényelt támogatás 70%:  10.859.136 Ft 
Önkormányzati önrész  30%   4.653.915 Ft 
 
Felsőgöd- Surány révátkelőhöz vezető járda felújítása (Duna út, Jósika u.- Sellő u. közötti 
szakaszán): 
Összes felújítási költség (bruttó):  5.380.330 Ft  
Igényelt támogatás 70%:   3.766.231 Ft 
Önrész összesen 30%:    1.614.099 Ft 
„Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  
Működtetési költség:      6.500.000 Ft 
 Ebből   - igényelhető támogatás 80 %:  5.200.000 Ft 

 - önrész 20% (Üzemeltető vállalja):  1.300.000 Ft 
A részvételhez szükséges működtetési költségek 20%-os önrészét bruttó 1.300.000 Ft-ot a rév 
üzemeltetője, „Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1203 Budapest, Lajta László u. 
26., 3. em.22.) vállalja. 
Göd Város Önkormányzata a felújítási költségek 30%-os önrészét, bruttó 6.268.014 Ft-ot a 2016. 
évi költségvetés pályázatok önrésze tartalék kerete terhére vállalja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási szerződés megkötésére, 
valamint a révátkelő Üzemeltetőjével megkötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Popele Julianna ov. 
Határidő: folyamatos 
 
 
Dr. Szinay József bejelenti, hogy a Képviselő-testület munkáját segítő kolléganő, Jónásné Héder 
Hedvig a mai ülésen vett részt utoljára, mivel a jövő héttől már Vácdukán fog dolgozni aljegyzőként: 
Bejelenti továbbá, hogy a kolléganő munkáját a jövő héttől Mészáros Tamás fogja átvenni. Egyúttal 
mind a két kollégának sok sikert kíván a munkájához. Tájékoztatja még a Testület tagjait, hogy a múlt 
héten Simon Tamás alpolgármesterrel együtt kinn voltak Jánosiban, ahol aláírásra került a támogatási 
szerződés az óvoda fejlesztésére. Felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy a Képviselő-testület által 
elfogadott támogatási összeget utalják át a korábban jóváhagyott támogatási szerződés szerint. 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
          polgármester             címzetes főjegyző 


