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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 27-i, munkaterv 
szerinti ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Lőrincz László, Kovacsik Tamás képviselők és Simon 
Tamás alpolgármester úr nincsenek jelen, távolmaradásukat jelezték. Lenkei György 
képviselő később érkezik) 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendes – nyílt - ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontot.  
 
Sipos Richárd az Egyebek napirendek közé felvenni kéri a,  

- Dunaparton történt fakivágások utána újratelepítéssel kapcsolatos kérdések 
- Nevelek településrész csatornázásával kapcsolatban  

című napirendi pontokat.  

dr. Szinay József az Egyebek napirend közé felvenni kéri a,  
- TESZ gödi címerhasználatára vonatkozó engedély iránti kérelme 
- Közfoglalkoztatottak által használt gépjármű cseréje 

 

Markó József elmondja, hogy Sipos Richárdot az általa felvetett témákban 8 napon belül 
írásban tájékoztatja, mivel a kérdésekről előre nem tudott, így felkészülni sem tudott az adott 
témákból, így kellő pontossággal nem tud rá válaszolni.  
 
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a tárgyalandó napirendről.  
 
 
A Képviselő-testület 8 „igen”,egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadja el: 
 

1. 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

2. Döntés a Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási Megállapodásáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

3. Gödi Hulladékgazdálkodási Nkft. – Közfoglalkoztatás támogatása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

4. 48/2016.(IV.27.) számú Ök. határozat módosítása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

5. Göd belterület 2075 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 



202 

 

6. Göd belterület 206/A hrsz-ú ingatlan tetőterére vonatkozó bérleti szerződés 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 
7. A Gödi Kastély Óvoda álláshelybővítés iránti igényei 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

8. KEHOP-5.4.1. kódszámú „Szemléletformálási programok” – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési ov.  
 

9. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása – Konyhafejlesztés a Németh 
László Ált. Isk. és AMI főzőkonyhájában – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési ov.  
 

10. Göd Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozása – 2016. (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 

11. Magántulajdonú ingatlan és környezetének rendezettségére irányuló kötelezés 
tárgyában benyújtott fellebbezés (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

12. Növényápolási kérelem elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezés (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági ov.  
 

13. Egyebek 
I. MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Program – pályázathoz 

kapcsolódó megállapodás 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

II. Polgárőrség vasárnapi járőrözésének célzott támogatása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

III. A Településellátó Szervezet gödi címer használatára vonatkozó engedély 
iránti kérelme 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

IV. Közfoglalkoztatottak által használt gépjármű cseréje 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása:  

1. napirendi pont: 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 

Markó József: Elkészült a tavalyi év számszaki beszámolója.  

dr. Pintér György: Az előterjesztés 63-66. oldalán kezdődik a beszámoló szöveges része, a 
legfontosabb megállapítások ott találhatóak. Feladatelmaradás nem volt. A kiadások és a 
bevételek is elmaradtak a meghatározottakhoz képest. Az önkormányzat pénzügyi helyzete 
továbbra is stabil. Egy kiegészítés érkezett a rendelettel kapcsolatban, a 24 sz. táblázatban 
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szereplő létszámadatok nem megfelelően lettek szerepeltetve. Az ülés előtt kiosztásra került a 
javított tábla. A zárszámadásról szóló rendeletet a módosított táblázattal együtt kéri elfogadni.  

Szász-Vadász Endre: Elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
is tárgyalta a napirendet és javasolja a zárszámadási rendelet elfogadását.   

Markó József: A létszámadatokból látszik, hogy a város alkalmazásában mintegy 350 fő 
dolgozik. Az átszervezések előtt ez a szám 530 fő körül volt. Amennyiben további 
feladatátvétel történik az önkormányzattól, úgy ez a létszám tovább csökkenhet. Az óvodák 
esetében létszámemelkedés lesz tapasztalható.   

 

A képviselő-testület „6” igen, „1” tartozódás szavazati aránnyal  az alábbi rendeletet alkotják: 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VII.04.) rendelete  

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2015. (III.12.) 
számú rendelet végrehajtásáról 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előírtaknak megfelelően a következő 
zárszámadó rendeletet alkotja: 

 

A zárszámadás bevételei és kiadásai 
 

 

1. §  (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés 
teljesítésének bevételi főösszegét 4 183 359 eFt-ban állapítja meg.  
 

  

  

2. §  (1) A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés 
teljesítésének kiadási főösszegét 3 598 204 eFt-ban állapítja meg. 

 A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-20. sz. mellékletek mutatják be. 

 

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és 
kiadásai 
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3. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 3 682 897 eFt-ban 
állapítja meg.  

  

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 3 152 660 eFt-ban 
állapítja meg. 

  

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését      

304 021 eFt-ban állapítja meg 

  

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 

280 380 eFt-ban állapítja meg  

  

7.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 656 302 
eFt-ban állapítja meg. 

8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését   643 566 
eFt-ban állapítja meg. 

  

9. § A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 128 415 eFt-ban állapítja 
meg. 

  

10. § A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 127 967 eFt-ban állapítja 
meg. 

  

11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 229 442 eFt-ban 
állapítja meg. 

  

12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 228 934 eFt-ban 
állapítja meg. 
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13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 190 951 eFt-ban 
állapítja meg. 

  

14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 190 484 eFt-ban 
állapítja meg. 

  

15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 113 
881 eFt-ban állapítja meg. 

  

16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 111 789 
eFt-ban állapítja meg. 

  

17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 25 171 eFt-ban állapítja 
meg. 

  

18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 25 156 eFt-ban állapítja 
meg.  

  

19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 48 
377 eFt-ban állapítja meg. 

  

20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 45 
501 eFt-ban állapítja meg. 

 

2015. évi költségvetési pénzmaradvány 

  

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési 
pénzmaradványát 579 207 eFt-ban  hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint: 
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Önkormányzat (intézmény)                            530 237 eFt 

Polgármesteri Hivatal                                       23 642 eFt 

Településellátó Szervezet                                  24 877 eFt 

Bölcsőde                                                                   451 eFt 

Kastély Óvoda                                                         511 eFt 

Kincsem Óvoda                                                       456 eFt 

Alapszolgáltatási Központ                                   2 089 eFt 

Könyvtár                                                                    14 eFt 

József Attila Művelődési Ház                              2 877 eFt 

  

 

Záró rendelkezések 

22. §  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

23. § A rendelet részét képezi az 1-23. számú melléklet, amely tartalmazza az összes 
intézmény adatait is. 

  1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2015. év 

  1/1. Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése bevételi 
előirányzatainak teljesítése 

  1/2.  Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kiadási 
előirányzatainak teljesítése 

  2. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése 
(telekadó is) 

  3. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett közhatalmi 
bevételek teljesítése (telekadóval) 

  4. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett működési 
bevételek teljesítése  

  5. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett felhalmozási 
bevételek teljesítése  

  6. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett 
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támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek 
teljesítései 

  7. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett 
támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek 
teljesítései 

  8. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett személyi 
juttatások és járulékok teljesítése intézményenként 

  9. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett dologi 
kiadások teljesítése intézményenként 

  10. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett 
támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások 
teljesítése 

  11. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett 
támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások 
teljesítése 

 12. Göd Város Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzata 

 13/1.Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településellátó 
Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai 
feladatonként 

  13/2. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett felújítási 
feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként 

  14/1. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településellátó 
Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai 
feladatonként 

  14/2. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett beruházási 
feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként 

   15. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2015. évben 
támogatott Alapítványokról 

   16. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján 
biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2015. évi adatok 
alapján) – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) kormányrendeletre 

  17. Kimutatás a 2015. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről 

  18. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2015. évi költségvetésben 
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  19. 2015. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen 

  20. 2015. évi Mérleg források – intézményi, összesen 

  21. 2015. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen 

  22. 2015. évi Maradvány kimutatás – intézményi, összesen 

  23. 2015. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen 

 

 

 Markó József                            Dr.Szinay József 
Polgármester                                              Jegyző 

  

  

 

2. napirendi pont tárgyalása: Döntés a Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási   
                                              Megállapodásáról  

dr. Szinay József: A megállapodás módosítása szükséges miután Fót település kistérségből 
történő kiválásáról szóló testületi határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte.  

Sipos Richárd: Hova vezet ez az egész? Mindhárom tagönkormányzatnak el kell fogadnia a 
megállapodást, Fót valószínűleg nem fogadja el.  

Markó József: Célszerű elfogadniuk a megállapodást, a bírósági döntés ellen nem tudnak 
semmit tenni. Az elfogadás után újra ki tudnak majd lépni a társulásból. Az orvosi ügyeleti 
ellátás biztosítása során volt nézeteltérés Fóttal. A témának pénzügyi vonzata nincsen.   

 

A Képviselő-testület „7” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

103/2016.(VI.27.) sz. ÖK. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Dunakeszi Kistérség Társulásának Társulási  
Megállapodását. 

A Társulási Megállapodás elfogadását az indokolja, hogy a Budapest Környéki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság 3.K.28.070/2015/12. sz. ítéletével Fót Város Önkormányzatának a kiválásról 
rendelkező 313/2013.(VI.19.) sz. határozatát hatályon kívül helyezte, ezen körülményre tekintettel 
olyan megállapodás elfogadása szükséges, amelyben mindhárom tagönkormányzat szerepel. 
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Melléklet: Társulási Megállapodás 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 

3. napirendi pont tárgyalása: Gödi Hulladékgazdálkodási Nkft.  –            
                                               Közfoglalkoztatás támogatása  

Markó József: Egy hónapon keresztül foglalkozatta a cég azokat a közfoglalkoztatottakat, 
akik a Polgármesteri Hivatalban vannak alkalmazásban. 5 főre a megbízási díj összesen 777 
eFt volt.  

Szász-Vadász Endre: A bizottság tárgyalta és javasolja a pénzeszköz átadását a kft-nek.   

Sipos Richárd: Lehet-e már tudni, hogy mi lesz a cég sorsa? Úgy tudja, hogy már államilag 
szedik be a szemétszállítási díjakat és azt osztják vissza  a cégeknek. Ha a cég csődbe megy 
mi lesz az alkalmazottakkal?   

Markó József: Nem lehet tudni, hogy mi lesz a céggel. A Holding szedi be a díjakat megbízás 
alapján. A Holding adatkezelési rendszere nem indult még el. Igyekszenek fenntartani a céget, 
de csak abban az esetben ha nem kell támogatni. Ha ráfizetéses lesz a cég, akkor más módot 
kell találni a hulladék elszállítására. Az önkormányzat feladata, hogy közszolgáltatási 
szerződést kössön egy szemétszállítást végző céggel, azt hogy kivel köthet nincs 
meghatározva. A cégnél dolgozóknak igyekszenek majd másik beosztást találni. A 
hulladékszállítással kapcsolatos tárgyalásokat Hetényi úr vezeti. A cég Felügyelő Bizottsága 
felügyeli a történéseket, az elnöke dr. Pintér György. A cég finanszírozási előleget kért. Ha 
azt megkapja és a kintlévőségeket is be tudja szedni, akkor biztosítva vannak.   

A Képviselő-testület „7” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

104/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 777 ezer forint támogatást 
jóváhagy a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. részére a 2016. február hónapban jelentkező, 
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek fedezetése. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a támogatási megállapodás elkészíttetésére, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester 
 
Markó József: Kiosztásra került egy tájékoztató anyag, mely több internetes oldalon (Göd 
város hivatalos honlapja, Facebook, nevelek.hu) megtalálható. A tájékoztató Sipos Richárd 
által felvetett kérdéssel is foglalkozik, továbbá a közlekedéssel, az ingatlanok felmérésével. 
Ha érkeznek hozzászólások válaszolnak rá. A szennyvíz eltávolítását a városban egy cég 
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végezheti. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa mást kér fel erre, úgy a lakó szabálysértést 
követ el. 

 

4. napirendi pont tárgyalása: 48/2016.(IV.27.) sz. Ök. határozat módosítása  

dr. Szinay József: A 48/2016.(IV.27.) sz. Ök. határozat a Dunapart Nyaralóházak ingó 
vagyonának átvételéről szól. A vagyonkezelő útmutatása alapján jártak el az ügyben. Az 
MNV Zrt. azt kérte, hogy az önkormányzat pontosítsa a közérdekű célt. A határozat 
módosítása erről szól.   

 
A Képviselő-testület „7” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

105/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
48/2016. (IV. 27.) sz. Ök. határozatának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 7. és 8. pontjaiban meghatározott 
településfejlesztés, településrendezés; közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása; az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; kulturális szolgáltatás; 
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások  feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni, és a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. működési feltételeinek, valamint 
üdülés, táboroztatás; kulturális, közösségi, társadalmi, szabadidős és sport rendezvények 
biztosítása célra kívánja közvetett és közvetlen módon felhasználni.” 
 
A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

5. napirendi pont tárgyalása: Göd belterület 2075 hrsz-ú ingatlan telekhatár   
                                               rendezése  

Markó József: Az Erdész utcai önkormányzati ingatlanról van szó. Az ingatlan több civil 
szervezet használja rendezvények tartására.   

Szász-Vadász Endre: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek az elfogadást.  

A Képviselő-testület „7” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
106/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Göd, belterület 2075 
hrsz. alatti, természetben 2131 Göd, Erdész utca 2075 hrsz. alatti „kivett közterület” 
megjelölésű 5.292 m2 térmértékű ingatlant, a mellékelt vázrajz szerint megosztja.  
 
Felkéri a Polgármestert a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Címzetes főjegyző 
 

 

A Képviselő-testület „7” igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletmódosítást hajtja végre:  

 
Göd Város Önkormányzatának 12/2016. (VII.04.) sz. rendelete  

az Önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 
szóló 18/1999. (VI.22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1. § 

A Göd belterület 2075 hrsz. alatt nyilvántartott 5292 m2 térmértékű, „kivett közterület” 
megnevezésű ingatlan megosztása következtében létrejövő Göd belterület 2075/2 hrsz. alatt 
nyilvántartott, „kivett egyéb épület, udvar” megnevezésű ingatlant a az Önkormányzati 
vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI.22.) sz. 
Ök. rendelet 4. számú mellékletének (Üzleti vagyon) „Épületek” megnevezésű táblázatába 
sorolja be az alábbiak szerint.   
 
„Erdész u. 
2075/2 hrsz 

Kivett egyéb 
épület, udvar 

449 2075/2 forgalomképes” 

 
2.§ 

 
E rendelet 2016. ……….-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 Polgármester Címzetes főjegyző 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester  
Hivatali felelős: Címzetes főjegyző 
 

 

6. napirendi pont tárgyalása: Göd belterület 206/A hrsz-ú ingatlan tetőterére    
                                               vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása 

Markó József: A hivatal udvarában található egészségház tetőterében lévő két helyiség 
bérléséről szól az előterjesztés. Az épület társasház, közös tulajdonban van az orvosokkal. Az 
említett helyiségeket a Telekom bérelné ki, illetve egy helyiség már korábban is bérelt. Ez a 
szerződés kerülne meghosszabbításra, valamint további egy helyiség bérlésével kiegészítve. 
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Minden tulajdonos hozzájárult a bérbeadáshoz. A szerződésben csak az önkormányzat 
szerepel, mint bérbeadó. A többi tulajdonosnak nem kell aláírnia? Az épület nem társasház?    

Rataj András: Társasház, de az önkormányzat önállóan köthet szerződést, nem kell a többi 
tulajdonos hozzájárulása.  

Markó József: Semmi nem zárja ki a szerződéskötést?   

Rataj András: Nem.  

Markó József: A város köti a szerződést nem a TESZ? 

Rataj András: Eddig is a város kötötte a szerződéseket, a TESZ csak az üzemeltetést végezte. 
Rendelet szabályozza. A TESZ csak a bérleti díjakat szedi be, de a szerződést az 
önkormányzat köti.   

dr. Pintér György: A tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja.   

Markó József: A TESZ a fenntartásáról gondoskodik?   

Rataj András: Igen.  

Szász-Vadász Endre: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. Javasolja a Képviselő-testületnek az elfogadást.  

 
A Képviselő-testület „7” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

107/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy bérbe adja a tulajdonát képező 2131 Göd, Pesti út 81. sz. alatt található  206/A 
helyrajzi számú társasház tetőterében található 45,86 m2 valamint 6,98 m2 alapterületű helyiségeket 
fejállomás beltéri egységeinek üzemeltetése céljára Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság (adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01, 
cégjegyzékszám: 01-10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére határozott 
időtartamra 2019. november 30-ig a bérleti díjat 100.000 Ft+ÁFA/hó határozza meg, mely tartalmazza 
a felmerülő rezsi (elektromos áramfogyasztás) költségét is. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Dr. Szinay József 
 

7. napirendi pont tárgyalása: A Gödi Kastély Óvoda álláshelybővítés iránti igényei  
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dr. Pintér György: Az óvodai beiratkozáskor látszott, hogy Gödön nőtt a gyermeklétszám. A 
Kastély Óvoda Hétszínvilág telephelyén korábban működtetett csoport újranyitása szükséges. 
A csoport újraindításához 2 fő pedagógus felvétele szükséges.  
Az előterjesztésben továbbá 2 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása is fontossá vált. Egy fő 
pedagógiai asszisztenst SNI-s gyermekek ellátása esetében 3 csoportonként kötelező 
foglalkoztatni. Nőtt az SNI-s gyermekek létszáma, sok a problémás gyermek. Van olyan 
gyermek aki a szakvélemény szerint integrálható, azonban előírja a gyermek mellé a 
pedagógiai asszisztenst.  
További kérés, hogy 1 fő pszichológus kerüljön alkalmazásra, aki mindkét óvodában ellátná a 
feladatokat.  
A forrás a határozati javaslatban megjelölésre került. 
  
Lenkei György képviselő megérkezett.  

Szász-Vadász Endre: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és javasolja elfogadni a testületnek.  

A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:   
 

108/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. a Gödi Kastély Óvoda létszámelőirányzatát 2016. augusztus 15-től 5 fővel megemeli 
az alábbiak szerint: két fő óvodapedagógus, két fő pedagógiai asszisztens, egy fő 
óvodapszichológus, aki ellátja a Gödi Kincsem Óvodát is, 

 
2. a határozat 1. pontjában meghatározott álláshelyekhez forrást biztosít a következők 

szerint: a két fő óvodapedagógushoz: 2.547.000.-Ft bér + 688.000.-Ft járulék + 72.000 
cafetéria, a két fő pedagógiai asszisztenshez: 1.161.000.-Ft bér + 314.000.-Ft járulék + 
72.000.-Ft cafetéria, az egy fő óvodapszichológushoz: 1.440.000.-Ft, bér + 389.000.-
Ft járulék + 36.000.-Ft cafetéria. 

 
3. a Gödi Kastély Óvoda dologi előirányzat 2016. évre 200.000.-Ft-tal megemeli, 

 
4. felkéri a Jegyzőt, hogy e döntést a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor módosításként terjessze elő, 
 

5. felhatalmazza a Gödi Kastély Óvoda vezetőjét, hogy az így létrehozott álláshelyeket 
betöltse. 

 
Forrás: a feladattal nem terhelt működési tartalék  
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen. 
Felelős: Markó József polgármester, dr.Szinay József címzetes főjegyző, Karaszek Ernőné 
    óvodavezető 
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8. napirendi pont tárgyalása: KEHOP-5.4.1. kódszámú „Szemléletformálási   
                                               programok” - pályázat  

Popele Julianna: A pályázat Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházi 
fenntartású intézmények, önkormányzatok, oktatási intézmények, központi költségvetési 
szervek részére az energiatudatos, fenntartható életvitel elősegítése érdekében. A támogatás 
mértéke 5-20 millió forint. Maximum 120 db kérelmet támogatnak. A támogatottság mértéke 
100%. A program megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre. A program keretében helyi 
rendezvényeket, interaktív képzéseket, előadásokat szerveznek civil szervezeteknek, 
köztisztviselőknek, illetve az intézményekben dolgozóknak. Az előadások témái internetes 
hírlevélben, weboldalon, a Facebook-on, illetve a Gödi Körképben is meg fog jelenni. Ezáltal 
nagyon sok embert fognak belevonni a programba.  

 
A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

109/2016.(VI.27.) sz. PEKJB határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő testülete jóváhagyja, hogy az önkormányzat a Széchenyi 
2020 Program keretében meghirdetett KEHOP 5. 4. 1. kódszámú „Szemléletformáló programok” 
pályázat című egyfordulós pályázaton részt vesz, egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Támogatás mértéke: 100%, saját forrást nem igényel. 
 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 

9. napirendi pont tárgyalása: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása –   
                                              Konyhafejlesztés a Németh László Ált. Isk. és AMI   
                                              főzőkonyhájában - pályázat  

Popele Julianna: A Nemzetgazdasági Minisztérium az idei évben is kiírta a pályázatot. Az idei 
évben a Németh László iskola konyhájának felújítására nyújt be pályázatot. Az Ady Endre úti 
óvoda megnyitásával a Felsőgödi konyha kapacitása megnő, így indokolt a konyha 
kapacitásának bővítése. A tavalyi évben a Huzella Iskola konyhafelújítására kértek 
támogatást, sajnos nem nyertek a pályázaton. A Németh László Iskola konyhájának felújítása 
az alábbiakat tartalmazza: a konyha szennyvízvezeték cseréje, a konyha és az étkező 
elektromos felújítása, nagykonyhai készülékek és a szellőzés felújítása, eszközbeszerzés a 
konyhába és az étkezőbe. A támogatás intenzitása függ a település adóerő képességétől, mely 
Göd esetében 95%-os támogatási mértéket jelent. 5% önerő vállalására van szükség. Az önerő 
forrása a feladattal nem terhelt működési tartalék keret.  

 

A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
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110/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 
 
a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása” c. pályázatán való részvételt. A pályázatot a Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola főzőkonyhájának felújítására nyújtja be az alábbi 
alcélokra:  

a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésére, valamint a 
c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítására, 

fejlesztésére, akadálymentesítésére és  
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésére, felújítására, 

akadálymentesítésére, új étkező étterem kialakítására  
 
Projekt teljes költsége (bruttó):             39 770 735 Ft 
Igényelhető támogatás (95%):             37 782 198 Ft 
Szükséges saját erő (5%)     1 988 537 Ft 
 
A pályázathoz szükséges önrészt, 1 988 537 Ft-ot a 2016. évi költségvetésben tervezett 
feladattal nem terhelt működési tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

Markó József elmondja, hogy a 10.,11.,12. napirendi pontok tárgyalásához zárt ülést kell 
elrendelni, ezért az Egyebek napirendi pontot javasolja tárgyalni. A képviselő-testület „8” 
igen, egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy a következőkben az Egyebek napirendi pontokat 
tárgyalja.  

 

Egyebek napirendi pontok tárgyalása:  

 
- Egyebek I. : MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Program  - pályázathoz   

                      kapcsolódó megállapodás 

dr. Pintér György: A testület 1/2016.(I.14.) sz. Ök. határozatával támogatta, hogy a Gödi 
Sportegyesület pályázatot nyújtson be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 
Felújítási Programja pályázaton. A pályázatot az önkormányzat tulajdonában álló Balázsovits 
Sportcsarnok gépészeti rendszerének korszerűsítésére nyújtotta be. A pályázaton a GSE nyert.  
A testületi határozat értelmében az elnyert támogatási összeg 30%-val azonos összeget, 
legfeljebb 6 millió forintot ad a GSE-nek. Az elnyert összeg 30%-a 6.080.832,- Ft. Javasolja, 
hogy módosítsák a határozatot és 6.080.832,- Ft hagyjon jóvá a GSE-nek.  
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A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:  

 

111/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő–testülete jóváhagyja a Magyar Kézilabda Szövetség 
által kiír Országos Tornaterem Felújítási Programhoz kapcsolódó, az 1. sz. mellékletben 
szereplő háromoldalú Megállapodást. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

 

112/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő–testülete a 1/2016. (I.14.) sz. Ök. határozat 4. 
bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
Képviselő-testület a GSE részére az elnyert támogatási összeg (20.269.441 Ft)  30 %-ával 
azonos, 6.080.832 Ft összegű céltámogatást biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

- Egyebek II.: Polgárőrség vasárnapi járőrözésének célzott támogatása  

dr. Szinay József: Az önkormányzat csendrendeletében, illetve a közösségi együttélést 
szabályozó rendeletében foglaltakat a lakosság alkalmanként nem tartja be. A vasárnapi 
ellenőrzésekben nyújtanának segítséget a Közterület-felügyeltnek a Göd Város Polgárőrség 
polgárőrei. A polgárőrök közül a közterület-felügyeleti tapasztalattal bíró emberei lesznek 
beosztva, mint pl.: Szeri Mihály és Szeles Péter.  A gyakorlatban úgy fog működni, hogy a 
közterület-felügyelőkhöz érkezik egy bejelentés, amit továbbítanak a polgárőrségnek, Ők 
kimennek a helyszínre és felszólítják a lakot a szabálysértő magatartás megszüntetésére. 
Amennyiben nem szünteti meg a szabálysértő magatartást, úgy feljelentéssel élnek a lakó 
ellen a közterület-felügyelőknél. Ennek a munkának az elvégzéséért 500 eFt támogatást 
javasol megszavazni.  

Markó József: 500e Ft-ért beleférhetne az is, hogy vasárnaponként kint az utcákban 
járőrözzenek. Hogyan fognak elszámolni a pénzzel?   
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dr. Szinay József: Támogatást kapnak. Támogatási Megállapodás lesz kötve az egyesülettel. 
Támogatással el kell számolniuk. Ennek módját a Támogatási Megállapodás tartalmazza.   

 
A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatit hozza:  

 

113/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete magához vont határkörben úgy dönt, hogy 
a Göd Város Polgárőrség (képviseli: Szeri Mihály elnök, adószáma: 19185837-1-13, 
bankszámlaszáma: 64700052-10001837-00000000) részére 500.000,- Ft összegű támogatást 
nyújt, amelyet az önkormányzati közterületi tevékenység 2016. évi vasárnapi 
járőrtevékenységének helyettesítésére használhatják fel polgárőrségekre vonatkozó jogi 
keretek között. A támogatási összeg kifizetése előre, egy részletben történik.  
Fedezete: 2016. évi költségvetésben „polgárőrség támogatása” sora.  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Simon Tamás alpolgármester 

 

 

Markó József: A polgárőrségek között próbálta az együttműködést elősegíteni. Szerette volna 
ha a két egyesület egyesül. Nem sikerült az egyesítés. A Dunakanyar Polgárőrség elnöke 
levelet írt neki, amiben lemondott az önkormányzati támogatásról.   

 

- Egyebek III.: A Településellátó Szervezet gödi címer használatára vonatkozó   
                       engedély iránti kérelme  

dr. Szinay József: A TESZ által használt autókra szeretnék felhelyezni a város címerét. Ehhez 
kérik a testület hozzájárulását. Javasolja elfogadni. Összesen 6 db autóra kérik a 
címerhasználatot. Az autók rendszámai a határozati javaslatban látható.   

Markó József: A TESZ gépjárműveinek száma megnőtt. A címerhasználatról szóló 
rendeletben jobban kellene szabályozni a címer használatának módját, illetve annak kinézetét. 
Sokan nem kérnek engedélyt a címer használatához.   

 
A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

114/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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a zavartalan feladatellátás elősegítése céljából engedélyezi a Településellátó Szervezet 
számára, hogy a használatukban álló - alább megjelölt - gépjárműveken Göd város címerét 
tartalmazó matricák kerüljenek elhelyezésre. 
 

Gépjármű forgalmi 
rendszáma 

Gépjármű márkája Segítendő feladat 

KFW-455 Ford festő karbantartók 
JLC-374 Renault villanyszerelő karbantartók 
GPC-361 Mazda kőműves karbantartók 
NLS-668 Toyota általános szállítás 
JTA-452 Multicar-IFA szerelőkosarat igénylő 

munkák 
NSC-163 Fiat ételszállítás 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Markó József polgármester 
 

Markó József: A TESZ igazgatójától kéri a TESZ által használt gépjárművek költségeinek 
alakulását táblázatban kimutatni. A TESZ tevékenysége csökken. Korábban két autó volt, 
most hat.   

Rataj András: Új autókat vásároltak, de a régiek is még megmaradtak.   

Markó József: Ha a költségek nem nőnek, akkor semmi baj nincs ezzel. Ha a költségek nőttek 
akkor gond van.   

 

Markó József: Napirenden kívül, visszatérve Sipos Richárd képviselő kérdéseire kérdezi, 
hogy mik a képviselő konkrét kérdései?   

Sipos Richárd: Hány db fa lett ültetve? Nevelekkel kapcsolatban köszöni a korábban 
elhangzott tájékoztatót. A dunaparton ültetett fákkal kapcsolatban elmondja, hogy teljesen 
benőtte a csemetéket a gaz, ezt jelezni kellene a KÖVIZIG-nek. A KÖVIZIG azt ígérte 
gondozzák a fákat. Polgármester úr is azt ígérte, hogy követni fogják a fatelepítést és ez 
ügyben eljár.  

Markó József: Képviselő úr kérdéseire, észrevételeire 8 napon belül írásban válaszol.   

 

- Egyebek IV. : Közfoglalkoztatottak által használt gépjármű cseréje 
 

Markó József: A közfoglalkoztatottak részére 3 évvel ezelőtt vásároltak egy gépjárművet. A 
gépjármű már akkor is rossz állapotban volt, kb. 1 éves használatra szánták. Ez 3 évvel ezelőtt 
volt. A gépkocsi nemrégen elromlott, ezért javasolja, hogy egy új gépjárművet vegyenek. 
Néztek hozzá ajánlatokat,  2, 2,5, 3,5 millióért lehet venni használtan másik autót. Kéri a 
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testületet, hogy hatalmazza fel a gépjármű kiválasztására, megvásárlására. Ehhez nettó 3,5 
millió keret biztosítását kéri.   

Szabó Csaba: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VKB) a tavalyi évi teljes 
bizottsági keretét felajánlotta az autó javítására. Ha tudnak segíteni az új autó 
megvásárlásában, akkor felajánlja a VKB keretét.   

Markó József: Nem tudja mennyi kerete van a bizottságnak. Bruttó 2,6 millió forintért lehet 
kapni használtan platos autót. Ha van rá mód az Áfát visszaigénylik.   

Csányi József: Van rá garancia is?  

Markó József: Valószínűleg nincsen, hacsak nem kereskedőtől veszik.  
 

A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
115/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
közfoglalkoztatottak munkavégzéséhez új kisteher-gépjárművet kiválassza és megvásárolja. 
A gépjármű megvásárlásához 3 millió forint + Áfa keretet különít el.  
Fedezete: Feladattal nem terhelt működési tartalék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  

Markó József elmondja, hogy a 10.,11.,12. napirendi pontok tárgyalásához zárt ülés 
elrendelése szükséges.  

A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el.   

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Markó József        dr. Szinay József  
 polgármester       címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 27-i, munkaterv 
szerinti ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Lőrincz László, Kovacsik Tamás képviselők és Simon 
Tamás alpolgármester úr nincsenek jelen, távolmaradásukat jelezték.) 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendes – zárt - ülése 
 

10. napirendi pont tárgyalása: Göd Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozása       
                                               –  2016.  

Markó József: A pénteken átadott díjaknak is komoly visszhangja volt. A díjazottak nagyon 
örültek a kitüntetésnek.   

dr. Szinay József: A rendeletben előírtaknak megfelelően a hivatal állománya szavazatott és a 
nyertes Sápi Katalin lett. Második helyen Renk Erna, harmadik helyen Mészáros Tamás 
végzett.  

 
A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

116/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a „Göd Város Szolgálatáért” kitüntető címet 2016. évben a Gödi Polgármesteri Hivatal 
közszolgálati tisztviselője, 
 

Sápi Katalin 
 
részére adományozza. 
 
Felkéri a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az elismerésről szóló díszoklevél és a 
kitüntető cím mellé járó, bruttó 150.000,- Ft összegű díjazás nevezett kitüntetett részére 
történő átadásáról gondoskodjon. 
 
Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében biztosított  
(A költségvetés e célra külön nevesített sort nem tartalmaz.)  
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

11. napirendi pont tárgyalása: Magántulajdonú ingatlan és környezetének   
                                              rendezettségére irányuló kötelezés tárgyában  
                                              benyújtott fellebbezés  
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dr. Nagy Atilla: Ilyen fellebbezés még nem volt a testület előtt. A rendezetlen ingatlanokkal 
kapcsolatban mostanában kezdtek el ilyen határozatokat hozni. Az illető telke rendezetlen 
volt, kötelezték rá, hogy tegye rendbe, de nem csinálta meg. Javasolja a testületnek, hogy 
tartsa hatályban a döntést. A végrehajtási határidőt meg kell határozni. A lakos a kerítésére 
nádfonatot helyezett fel, hogy ne tudjanak belátni, ezzel a kérdéssel főépítész asszony 
foglalkozik. A lakosnak van még egy ügye, kecskét legeltet közterületen, ehhez az 
önkormányzat hozzájárulása szükséges. Az egy külön ügy lesz.   

Bertáné Tarjányi Judit: A Településképi eljárás folyamatban van. A kerítéssel kapcsolatban 
nem tudja mi legyen, ki kell mennie a helyszínre és megnéznie.  

Markó József: A kerítések ügyében ki kell valamit találni. A 2-es úton van átláthatósági 
tilalom?   

Bertáné Tarjányi Judit: A 2-es úton nem kötelező az átláthatóságot biztosítani a kerítésen. A 
településképi eljárást szabályozó törvény módosításra került, a bírság 1 millióra emelkedett.   

Markó József: Több olyan kerítés épül, ahol az átláthatóság nincs biztosítva. Legalább a kapu 
legyen átlátható.  

Csányi József: Nincs folyamatos ellenőrzés, így az emberek nem követik a szabályokat. 
Felszólítást követően esetleg pár napig betartják a szabályokat, de utána kezdődik elölről. 

dr. Nagy Atilla: A határozatban három határidőt kell megjelölni. Az első a hulladék 
eltakarítására vonatkozik, a második a munkavégzéséből adódó hulladék eltávolításáról, a 
harmadik pont pedig az egyéb rendellenességek megszüntetéséről. Javasolja, hogy az első 
pontban július 31-e, a második pontban augusztus 31-e, a harmadik pontban szeptember 30-e 
legyen.  

Markó József: Egy határidő legyen megszabva, amikorra minden hulladékot el kell 
takarítania.   

 

A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

117/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat képviselő testülete az átruházott hatáskörében hozott  
5-079-1/2016. sz. határozat ellen benyújtott fellebbezést elbírálva 
 

a határozatot megváltoztatja 
 

annyiban, hogy a teljesítési határidőt 
az 1.,2.,3. pont vonatkozásában 2016. augusztus 31-re módosítja. 
A határozat többi rendelkezését helyben hagyja, mivel az ügyfél a jogszabálysértést 
egyértelműen megvalósította. 
 
Teljesítési határidő: 2016. augusztus 31.  
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Teljesítésért felelős: Markó József polgármester 
                                   Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

12. napirendi pont tárgyalása: Növényápolási kérelem elutasítása tárgyában   
                                               benyújtott fellebbezés   

Jakab Júlia: Egy L-alakú sövényről van szó, aminek az egyik fele az ingatlan tulajdonos 
szomszédja felé, a másik fele a közterületre lóg. Kérte a lakót az önkormányzat, hogy ami 
kilóg a közterületre azt vágja le. A szomszéd felőli részhez az önkormányzatnak semmi köze. 
Birokvédelmet lehetne benne kezdeményezni, de egy éven túli az ügy, így már a jegyző nem 
tud benne eljárni. Arra hivatkozik, hogy mozgásában korlátozott, ami nem igaz. A lakót 
semmi sem akadályozza abban, hogy levágja a sövényt mégsem teszi meg. Azt szeretné, ha az 
önkormányzat levágná. Másokat is kötelez az önkormányzat a közterületre belógó növényzet 
rendbentartására. Nem lenne etikus egy lakónak elvégezni a munkát a többi lakónak pedig 
nem. Az önkormányzattól folyamatosan részesül támogatásban, segélyben.   

Markó József: Az önkormányzatnak teljesen igaza van ebben a kérdésben.  

Jakab Júlia: Meghívták a mai ülésre. Levélben annyit válaszolt, hogy nem tud eljönni, mert 
zarándokútra megy. Fizikailag semmi baja nincsen. Tudomására jutott, hogy eltitkolt 
jövedelme van. Kéri a kérelem elutasítását.   

Lenkei György: Ismeri a hölgyet. Minden igaz, amit Jakab Júlia elmondott. Mindent kihasznál 
amit csak lehet. Javasolja a kérelem elutasítását. Idős embereknek sem vállalja az 
önkormányzat, hogy elvégzik helyettük a munkát.   

Jakab Júlia: Ha a testület elutasítja a kérelmét, már csak a bírósághoz fordulhat. Nem hiszi, 
hogy azt meg fogja tenni. 

 
A Képviselő-testület „8” igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

118/2016.(VI.27.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Képviselő testülete a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
50/2016.(IV.25.) számú határozatát helyben hagyja, Bordás Éva 2131 Göd, Előd u. 10. sz. 
alatti lakos fellebbezését elutasítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 

 

Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  

K.m.f. 

Markó József        dr. Szinay József  
polgármester       címzetes főjegyző 
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