
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 1-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. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát. 
 
A Képviselő-testület 11 „ igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja 
el: 
 
1./ Döntés a kötelező betelepítési kvóta bevezetésének elutasításáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Új általános iskola építésének kérvényezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok Emlékévéhez kapcsolódó pályázatokon 
való részvétel 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
4./ A 2015. 04.29-én Göd Város Önkormányzatának a Göd Városi Kommunikációs Kft-vel 
kötött, nagyértékű tárgyi eszközökre vonatkozó haszonkölcsön szerződés módosítása  
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1./ Döntés a kötelező betelepítési kvóta bevezetésének elutasításáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Az eredeti előterjesztést kiküldésre került, a betelepítési kvóta elleni fellépés és 
elutasításról szól. Az önkormányzat a lakosságot képezi le, a lakosságnak is bizonyos százalékban 
megoszlik a véleménye, ezért nincsenek erősebb megfogalmazások a szövegben, tehát nem a frakció 
véleményét fogalmazták meg, hanem a lakossági véleményt vették figyelembe. Sipos Richárd 
képviselő módosító javaslatot tett. A módosító javaslat első bekezdésében foglaltakkal egyetért, de a  
„visszatoloncolás és a relokáció”-ra vonatkozó utolsó bekezdést nem javasolja elfogadni. Ha Sipos 
Richárd, a Jobbik képviselőjeként elfogadja, hogy beadványának az első bekezdését foglalják a 
határozatba, akkor mint előterjesztő befogadja e módosító javaslatot.  
A beadvány második bekezdésében szereplő, harmadik országokkal szembeni elutasítás 
megfogalmazása pillanatnyilag kétséges. Az EU-t, Kárpátalját és egyéb országokat is érthetünk 
harmadik országon, nem lehet tudni, hogy mit takarhat ez a kifejezés. Kérdés az is, hogy a relokáción 
és a visszatoloncolás alatt mit értünk, ez lehet, hogy az országos kommunikációban pontosan ki van 
fejezve, de itt nem. 
 
Sipos Richárd: A relokáció áttelepülés. Németországból például egy kitelepült visszajön, tehát önmaga 
dönt úgy, hogy hazajön.  
 
 
 



Szász-Vadász Endre: A relokáció áttelepülést jelent az internetes kereső szerint. 
 
Markó József: Sipos Richárd határozati javaslatának első bekezdését javasolja elfogadni, a második és 
harmadik bekezdést nem. Ha ezzel Sipos Richárd egyetért, akkor ez bekerülhet a határozat 
szövegezésébe. 
 
Sipos Richárd: Előterjesztésének második és harmadik bekezdését visszavonja.  
 
Markó József: Ebben az esetben befogadja Sipos Richárd képviselő által benyújtott határozati javaslat 
első bekezdésében foglaltakat és ennek megfelelően, mint előterjesztő a módosítást elvégzi. 
 
Dr. Pintér György: Stilisztikai módosítást javasol, miszerint: „A kötelező betelepítési kvóta csakúgy, 
mint a visszatoloncolás jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.”  
 
Mudri József: Sok mindenben egyetért e témával kapcsolatban, de jelzi, hogy a szavazásnál 
tartózkodni fog. 
 
Lőrincz László: Jelzi, hogy a szavazásnál tartózkodni fog.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatokról.   
 
A képviselők 9 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

17/2016.(III.01.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint a visszatoloncolás révén hazánk területére 
migránsok befogadását, mivel a kötelező betelepítési kvóta csakúgy, mint a visszatoloncolás 
jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt,  veszélyezteti kultúránkat 
és mindennapjaink biztonságát, továbbá vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar 
embereket! 

Felkéri a Polgármestert a határozat Kormányhoz történő továbbítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 

 
2./ Új általános iskola építésének kérvényezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Az iskola építése már jó ideje problémát jelent. A volt Pólus hotelnél lévő golfpálya 
területén igénnyel lépett fel egy beruházó cég, akinek szándékában állt volna ezt a területet beépíteni. 
A bank a golfpályára magas összegű adót fizet. Abban az időben az adókivetéseket az önkormányzat  
a golfpályához viszonyítottan mérte. Nem javasolja, hogy ez a terület teljes egészében beépüljön, 
városi park kialakítása lenne itt a legmegfelelőbb. Ha a testület egyetért ezzel, akkor a további 
esetleges tárgyalások alkalmával ezt az álláspontot képviseli majd.  



Az iskolák túlzsúfoltak, nagy mennyiségű betelepülés várható. Információi vannak arról, hogy több 
telket megvásároltak, továbbá az Oázis lakóparkban egy 54 lakásos társasház épül hamarosan a 
Családi Otthonteremtési Kedvezmény hatására.    
Alsógödön is várhatóak az építkezések. Mindez következtében 100-200 gyermeknek éveken belül 
várhatóan iskolába kell mennie, ezért is indokolt az iskolaépítés. 
Az államnak kell gondoskodni az iskolaépítésről nem az önkormányzatnak. Az iskolaépítés 
lehetőségét megerősítve egy testületi döntésre van szükség. A legalkalmasabb helyszín a golfpálya 
beütő pályája lenne, ez egy ideális hely lenne a megépülő iskolának. 
 
Sipos Richárd: Az észérvek mentén támogatandó a javaslat. A polgármester úr kampányában 
megjelent, hogy új iskola épül Gödön.  
 
Markó József: Kormány szintű javaslat volt, hogy először Dunakeszi kap új iskolát, ezt követően Göd.  
Akkor nem volt ilyen sürgető a helyzet, mert az iskolák kihasználtsága 103 %-os volt, ma ez már 113 
%. Sürgető a kérdés a Családi Otthonteremtési Kedvezmény miatt is. Felkéri a testület tagjait, hogy 
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

18/2016. (III. 01.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri Magyarország Kormányát, hogy a két gödi általános iskola túlzsúfoltsága okán kialakult 
helyzet, valamint Magyarország Kormánya által bevezetett családi otthonteremtési kedvezmény 
intézménye következtében várható gyermeklétszám növekedés miatt a rendelkezésre álló anyagi 
erőforrások függvényében a lehető leggyorsabban egy új általános iskola Gödön történő 
megépítéséről dönteni szíveskedjen. 
A jelenleg kialakult helyzetet, valamint a várható lakosságszám növekedését egy 16 tantermes 
sportcsarnokkal, valamint tanmedencével ellátott iskola megépítése képes megoldani.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
3./ Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok Emlékévéhez kapcsolódó pályázatokon 
való részvétel 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
Markó József: Pályázatot a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály intézi, 100 %-os az elnyerhető  
támogatás.  
 
Popele Julianna: Egy 2.425.065,-Ft és egy 1.644.836,-Ft értékű projektet készítettünk elő. Nincs 
önrész. Ezekből az összegekből az emléktáblát tudjuk elhelyezni a Polgármesteri Hivatal épületének 
falán és a környezetét tudjuk kialakítani, a területet megközelítésének javítására, az avató rendezvény 
költségeire, kiadványok és kiállítás költségeinek fedezésére. 
 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben található határozati 
javaslatokról. 
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

 
 



19/2016. (III. 01.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Emberi Erőforrás Minisztérium 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett GUL-15-D kódszámú 
„Emléktáblák kihelyezésének támogatása” című pályázaton való részvételt.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  

20/2016. (III. 01.) sz. Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Emberi Erőforrás Minisztérium 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett GUL-15-B kódszámú 
„KOR-dokumentumok” című nyílt pályázaton való részvételt.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 

 
4./ A 2015. 04.29-én Göd Város Önkormányzatának a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit 
Kft-vel kötött, nagyértékű tárgyi eszközökre vonatkozó haszonkölcsön szerződés módosítása  
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Markó József: A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft-nél kis- és nagyértékű eszközök vannak. 
A nagyértékű eszközöket a vagyonkezelő már az önkormányzat tulajdonába adta, a kisértékűeket még 
nem. Ezért külön szerződés van a nagy- és kisértékű eszközökről. A szerződések az önkormányzat 
részére kedvezményeket határoznak meg a városnak, de ez nem megfelelő, így a módosító javaslat a 
szerződés 12. pontjának törlése. Ezt tartalmazza az előterjesztés. Felkéri a testület tagjait, hogy 
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

21/2016. (III. 01.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Göd Város Önkormányzata és a Göd Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. között a Duna-part Nyaralóházak üzemeltetése tárgyában  

a. a 2013. április 29-én megkötött haszonkölcsön szerződést hatályon kívül helyezi, 
b. a 2015. április 29-én a nagyértékű tárgyi eszközök tárgyában megkötött haszonkölcsön 

szerződés 12., a Göd Város Önkormányzata részére üzletpolitikai kedvezményt 
biztosító pontja törlésre kerül, 

c. egyebekben a 2015. április 29-én a nagyértékű tárgyi eszközök tárgyában megkötött 
haszonkölcsön szerződés továbbra is hatályos, 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított 
szerződés aláírására 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
          polgármester              címzetes főjegyző 


