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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17-i, rendkívüli ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Szabó Csaba, Lőrincz László és Sipos Richárd 
képviselők, jelezték távolmaradásukat) 
 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát és a tervezett napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ „MLSZ Országos Pályaépítési Program műfüves focipálya építésére” – pályázat 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Pályázaton való részvétel – Büszkeségpontok 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Forrás biztosítása – Római Birodalom határai Program 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 

 

 
1./ „MLSZ Országos Pályaépítési Program műfüves focipálya építésére” – pályázat 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A témát már korábban tárgyaltuk. 1-42. oldalig látható az előterjesztés.  
 
Popele Julianna: A határozati javaslatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy a pályázat az önrész a 
költségvetés „Pályázati önrészek keret” terhére legyen biztosítva.  
 
Dr. Horváth László: Ez egy egyezség következménye az MLSZ-el. A vállalkozót az MLSZ választja 
ki, ezután kerül sor a szerződéskötésre. A határozati javaslatot javasolja kiegészíteni azzal, hogy a 
megjelölt pályázati önrész „legfeljebb” bruttó 5.080.000 Ft összegű legyen. 
 
Popele Julianna: A határozati javaslatba még bekerülhet, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására.  
 
Dr. Szinay József: Nem kell erről határozni, mert a szerződés-tervezetek az anyagban vannak, ezt most 
elfogadja a testület, akkor nem szükséges, de bekerülhet. 
 
A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
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28/2016.(III.17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
az „MLSZ Országos Pályaépítési Program műfüves focipálya építésére” elnevezésű pályázatra 
támogatási igényt nyújt be 2 db műfüves focipálya építésére a Göd Város Önkormányzat 
tulajdonát képező Göd belterület 1935 hrsz alatt nyilvántartott „kivett sporttelep” megnevezésű 
ingatlanon, és vállalja a beruházás 10 %-át kitevő legfeljebb bruttó 5.080.000 Ft összegű 
pályázati önrész megfizetését.  
 
A Képviselő-testület a pénzügyi forrást a 2016. évi költségvetés  „Pályázati önrészek keret”-ből 
biztosítja. 
 
Határidő: 2016. március 18.  
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

29/2016.(III.17.) sz. Ök. határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja  
az „MLSZ Országos Pályaépítési Program műfüves focipálya építésére” elnevezésű pályázat 
benyújtásához kapcsolódó, mellékelt  

• Együttműködési megállapodást MLSZ – Göd Város Önkormányzat között 
• Együttműködési megállapodást Göd Város Önkormányzat – GSE között. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016. március 18.  
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
2./ Pályázaton való részvétel – Büszkeségpontok 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A pályázaton 2,5 mFt támogatást lehet nyerni. Az önkormányzat az Iván Kovács László 
mellszobrát szeretné áthelyezni a Petőfi térre. 
 
Popele Julianna: Eredetileg a Petőfi tér környezetrendezési tervét is szerette volna a mai ülésen 
bemutatni, de a tervezőtől ma reggel érkezett meg a terv. Ez a pályázaton elnyerhető 2,5 mFt-os 
összeg csak enyhíti a költségeket, mert a teljes rendezés kb. 10 mFt körül lesz. A költségvetésben 
tervezve van még erre a célra 2 mFt. Tehát a fennmaradó részhez még a forrást hozzá kell rendelni.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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30/2016.(III.17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
 
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 
Büszkeségpontok pályázaton rész vesz. 
Támogatásigénylést az Iván Kovács László mellszobrának Petőfi térre történő áthelyezésére, 
valamint az új helyszín környezetrendezésének megvalósítására nyújtja be. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
3./ Forrás biztosítása – Római Birodalom határai Program 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Markó József: A valamikori Római Limes itt helyezkedett el a Duna bal partján. A római kori erőd 
maradványai is megtalálhatók Gödön. A szervezők célja, hogy az UNESCO ismerje el a Római 
Birodalom magyarországi, Duna mentén húzódó szakaszát, mint világörökség részét, ehhez szükséges 
az előkészület. Dunakeszi és Szigetmonostor is részt vesz ebben a programban. Egyelőre nem lehet 
tudni, hogy mennyire lesz eredményes ez a program, de a kezdeményezés során támogatási 
lehetőségek merülhetnek fel, javasolja a részvételt. Ha nem lesz eredménye a program első fázisának, 
akkor a továbbiakban nem javasolja a támogatást. 
 
Dr. Pintér György: Úgy tudjuk, illetve azt ígérik, hogy olyan pályázati forrásokat tesznek elérhetővé a  
programban résztvevőknek, amelyek eddig nem voltak elérhetők a Közép-magyarországi régióban. 14 
miénkhez hasonló tervezési terület vesz részt a programban. Egyetért azzal, hogy a jövőben csak 
eredmény után legyen támogatva a program. 
 
Kovacsik Tamás: A római erőd maradványai sohasem lesznek feltárva, ezt lehet tudni. Milyen 
turisztikai vonalra számíthatunk? Mire fogunk pályázni? Hogyan lehet ebből látványosságot 
produkálni, ha soha nem kerülhet a felszínre az erőd? 
 
Markó József: Ez hosszú, több ezer km-es vonal. A vendéglátásban, vagy szálláshelyek kialakításánál 
lehet, hogy beruházást kapcsolnak hozzá. Egyelőre nem szabad ebből kimaradni, mert, ha lesz 
valamilyen eredmény, akkor azt majd ki lehet használni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A római fürdőkultúra ismert volt, a termál víz megtalálható, az M2-es úttól 
nincs messze, nagy szabad területek találhatók, kerékpárút és a vasút is közel van. Ezek a 
körülmények mind tetszettek a tervezőknek. Szigetmonostornak van megfelelő kikötője. A kikötőerőd 
másának a helyét keresik, Gödnek lenne erre helyszíne. Támogatási lehetőségként el tudja képzelni, 
hogy a városi fürdő fejlesztését.  
 
Simon Tamás: A főépítésszel voltak Budapesten a Városházán, ahol a Duna menti turizmus fejlesztése 
volt a téma. A szerbeknek, németeknek, osztrákoknak is vannak elképzeléseik. A polgármester úr a 
napokban küldte el a levelet a volt HM Csapatpihenő ingatlan igénylésével kapcsolatban. Ötletként 
felmerült, hogy az ingatlanon a dunai ökocentrum valósulhatna meg.  
 
Markó József: A levelet elküldtük és várjuk a választ. A Csapatpihenő korábban a Honvédelmi 
Minisztérium, most a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kezelésében van. Felkéri a testület tagjait, hogy 
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.   
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A képviselők 8 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

31/2016.(III.17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
 

a. „Duna menti nemzetközi UNESCO Világörökség „Római Birodalom határai 

Program”–ban részt kíván venni,  

b. ezzel összefüggésben támogatja, hogy a Magyar Limes Szövetség Kulturális 

Egyesület készítse el Göd és hozzá turisztikailag csatolható környezete turisztikai 

koncepcióját,  

c. az ehhez szükséges 800.000. azaz nyolcszázezer forintos összeget a 2016. évi 

költségvetésben a feladattal nem terhelt keret terhére biztosítja,  

d. felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel szükséges szerződés megkötésére.  

 
Határidő:       azonnal 
Felelős:          Markó József polgármester, Dr. Szinay József c. főjegyző 
 
 
Dr. Szinay József: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a március havi rendes testületi ülés 2016. március 
30-án lesz. 
 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
          polgármester              címzetes főjegyző 

  


