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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 10-i, rendkívüli (nyílt) 
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Lőrincz László és Szász-Vadász Endre képviselők nincsenek jelen, 
jelezték távolmaradásukat) 
 
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: 
 
Markó József: A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a jelenlévőket a Samsung cég gödi 
működésével kapcsolatosan. A közel 130 ezer négyzetméteren elvileg építkezéseket terveznek az  
engedélyeket beszerezték, a munkaerő felvétel folyik. A városi fejlesztési terveinket jeleztük az 
illetékes minisztériumok felé, egyelőre választ még nem kaptunk. A sarkalatos pont a Samsung 
működésével kapcsolatban az adókedvezmény.   
 
1.) Béke út és Bischoff házaspár út részleges egyirányúsítása 
     Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester 

 
2./ Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel 
     Előterjesztő: Markó József polgármester 

3./ Göd, 7070 hrsz-ú ingatlan (temetőtáblában) értékesítési szándék 
     Előterjesztő: Markó József polgármester       

4./ Tulajdonosi hozzájárulás a Göd belterület 6602. hrsz-ú ingatlanon a TAO pályázat keretében  
     megvalósuló úszómedence építéshez  
     Előterjesztő: Markó József polgármester   

5./ Támogatási összegek jóváhagyása  
     Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                                                                            

6./ Gyalogosforgalomra figyelmeztető táblák kihelyezése 
     Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester               

7./ Kérelmek a gödi címer és a Göd név használatára  
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző   

8/ Karaszek Ernőné óvodavezető 2015. évi kinevezésének kiigazító módosítása 
    Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző       

9./ Közbeszerzési eljárás megindítása - " Kincsem Istálló és udvarház felújítása, közösségi térré     
     való kialakítása" kivitelezési szerződés keretében 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető  

                                      

10./ Közbeszerzési eljárás megindítása - Templom utca útépítésének, csapadékvíz rendezésének    
    teljes körű kivitelezése 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 

11./ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés elbírálása 
    Előterjesztő: Markó József polgármester  
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12./ Pro Urbe Díj adományozása  
    Előterjesztő: Markó József polgármester  
      
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Béke út és Bischoff házaspár út részleges egyirányúsítása 
     Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester 
 
Simon Tamás: Kovacsik Tamás képviselő és Karaszek Ernőné is jelezte a közlekedéssel kapcsolatos  
problémákat. Az ott élőket is érinti, hiszen a Bischoff házaspár utcában megnövekszik a forgalom. 
Ezen az utcán mennek majd fel, így a Béke úti óvodánál a gyerekek az autóból kiszállnak, és nem kell 
az úttesten átmenniük. 
 
Karaszek Ernőné: Keskeny a Béke út, igen nehezen viselte el már a régebbi gyermeklétszámot is. 
Most 196 gyermek jár az óvodába, napi átlagban ez azt jelenti, hogy 150 gyerek megfordul ott, és ezek  
90 %-a  gépjárművel érkezik. Az óvoda kerítésfrontja mellett van a parkoló, itt jelentős mennyiségű 
parkolóhelyet a dolgozók is elfoglalnak. A járda mentén elhelyezett oszlopok miatt sérülnek az autók, 
ezért nem mindenki parkol oda, mert féltik az autóik karosszériáját. Rettenetes káosz van a 
közlekedésben, és feszültséget okoz ez a probléma. Tehát a Béke út keskeny mivolta és a nagy létszám 
miatt ezen a helyzeten változtatni kellene.   
 
Simon Tamás: Több helyszíni bejárás is volt, melyeket szakmai döntés követett.    
 
Markó József: Ha a mostani helyzetnél jobb ez a megoldás, akkor elfogadható. 
 
Popele Julianna: Meghívtuk a HP Mérnökiroda Kft. képviselőjét, Nagy Gábort, aki a kivetítőn látható 
térképen bemutatja a forgalmi rend változásra tett javaslatot.   
 
Nagy Gábor (szakértő): Amikor a megbízást megkapták még egyirányúsításról volt szó, de pont a 
fordított irányba. Ez nem volt működőképes javaslat, vagyis a Béke út egyirányúsítása a szabadstrand 
felé a hajtűkanyar miatt nem bizonyult jó megoldásnak. Végül is az előterjesztés szerinti javaslatot 
tették, amit a helyi sporttársak javasoltak. A tervek szerint a Béke út a Kodály utcáig lenne kétirányú, 
a Vasvári Pál utcánál terelnék el a forgalmat. A nagyobb gépjárművek ebben az irányban tudnak 
közlekedni és nem kell a hajtűkanyart igénybe venni. A forgalmi rend változtatás táblázással 
megoldható. Javasolja, hogy az óvodába járó gyermekek szüleit írásban tájékoztassák erről. A javaslat 
még az lenne, hogy az önkormányzat lehetőségi szerint ezt a hajtűkanyart csináltassa meg. Jelenleg 
forgalomtechnikai szempontból 5-6 tábla kihelyezésére van szükség. A térképen mutatja, hogy a 
meglévő terület-részt kényelmesebbé tehetik a közel 100 m2 burkolat átépítésével. Az optimális 
kialakításhoz szükséges bekerülési költség 3-3,5 mFt. 
 
Markó József: Első lépésként a táblás megoldás hatását várjuk meg.  
 
Kovacsik Tamás: A Bischoff házaspár utcát összesen négyen lakják, tehát nagy tömegeket nem érint a 
változás. A kivetítőn is látható, hogy a Béke útra való kifordulást akadályozza az ott parkoló autó. Ez 
akadályozza a közlekedést, ide javasol egy felfestést, ami jelzi a megállni tilost.  
 
Popele Julianna: A megállni tilos tábla oda kihelyezésre kerülne, ez benne van a tervben.  
 
Kiss Gábor (Széchenyi Csárda üzemeltetője): Az étteremhez a szállítók nem tudják bevinni az árut.  A 
szemétszállító sem tud majd közlekedni.   
 
Nagy Gábor (szakértő): Valóban, a szállítónak körbe kellene jönnie.  
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Kiss Gábor (Széchenyi Csárda üzemeltetője) Olyan kiegészítő táblát nem lehet kihelyezni a behajtani 
tilos alá, hogy „kivéve áruszállítás”? 
 
Markó József: Külön táblát nem áll szándékunkban kihelyezni, pont ezért volt itt korábban sorompó. 
Akinek nincs engedélye és úgy hajt be, az meg lesz büntetve. A megoldást az áruszállításra viszont 
meg kell találni. A másik vendéglős úgy nyilatkozott, hogy náluk ez nem jelent majd gondot, 
kiskocsival hordják le az árut. Az áruszállító nem tud lemenni majd az épületig, de erre megoldást kell 
találni. Most készült el a szép járda, nem szeretnénk, hogy ezt a lejáró teherautók tönkretegyék. A 
Duna-parti körülmények javultak, jogos igény van arra, hogy a teherautók ne menjenek le oda. A 
szállítási problémát viszont valahogy meg kell oldani.  
 
Nagy Gábor (szakértő): A szállítást úgy tudják megoldani, ha a rámpa első részéhez letolatnak.  
 
Lenkei György: Az első térképre visszatérve van egy terület, amiről eddig nem esett szó. A két 
vendéglő felé vezető útnál lévő üres területen, ahol a van egy terület, ahol található egy közkút, ahol 
megfordulva lemehetnének a vendéglőkhöz a teherautók. 
  
Markó József: A teherautók nem is tudnának lent megfordulni, oda tervezzük a sportparkot.  
 
Popele Julianna: Lenkei György képviselő által említett területre helyezik át a konténereket.  
 
Markó József: Lakossági kérés volt eddig is, hogy a lejárás legyen megtiltva, ezért volt tábla és 
sorompó. Ettől függetlenül sokan hajtottak le mégis.  
 
Dr. Pintér György: Kiegészítést javasol a határozatban, hogy a forgalmi rend változást jelző tábla két 
vagy három helyre legyen kihelyezve.   
 
Popele Julianna: Ez benne van a projektben, vannak meglévő tábláink.  Tervezzük a kihelyezést.  
 
Markó József: Az ott élők tájékoztatását kéri. 
 
Popele Julianna: Kérése, hogy az óvodában szülői értekezleten tájékoztassák a szülőket a forgalmi 
rend változásról. A lakossági tájékoztatást intézik.  
 
Dr. Pintér György: Javasolja a forgalmi rend bevezetésének első hetében a rendőri jelenlétet.  
 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról.  
 
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

123/2016.(VIII.10.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
33. § (1) b) bb) alpontja és 34. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében a következő döntést hozza: 

a Béke úton (Kodály Zoltán utca – Bischoff házaspár utca közötti szakaszán), valamint a Bischoff 
házaspár utcára (Béke út – Tenkes köz közötti szakaszán) vonatkozóan az egyirányú forgalmi rend 

bevezetését határozza meg 2016. szeptember 1-től az 1 sz. melléklet szerinti vázlatrajzon feltüntetett 

szabályozás alapján.  

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2016. évi költségvetésben 
szereplő közúti jelzőtáblák keret terhére biztosítja.  
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Felelős: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
 

2./ Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel 
     Előterjesztő: Markó József polgármester 

Markó József: Pályázaton nyert forrásból a városban öt helyre szeretnénk a sporteszközöket telepíteni, 

sportparkokat kialakítani. 

Simon Tamás: Lakosság által is igényelt téma. A telepítésekkel kapcsolatban Felsőgöd felé billen a 

mérleg, mert a Petőfi téren és a Marignon téren már telepítve vannak sporteszközök.   

Sipos Richárd: Mekkora a pályázati keret? 

Popele Julianna: Első körben másfél milliárdot osztanak ki, jövőre a másik felét. 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

124/2016.(VIII.10.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

- jóváhagyja a  Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételt a 
következő helyszíneken történő megvalósításra: 

 
1)Termálfürdő melletti területen (6601/4 hrsz.) – 150 m2 területen 15 eszköz telepítése 
2) Várdomb melletti területen (4750/10 hrsz.)– 70 m2 területen 7 eszköz telepítése 
3) Széchenyi strand (525 hrsz.) - 40 m2 területen 5 eszköz telepítése 
4) Bócsa sporttelep (6424 hrsz) – 70 m2 területen 7 eszköz telepítése 
5) Bozóky tér (5637/2 hrsz) – 70 m2 területen 7 eszköz telepítése 

 

- vállalja, hogy támogatás esetén az ingatlanokat az Nemzeti Sportközpontok számára 
olyan állapotban rendelkezésre bocsátja, hogy azon a szükséges munkálatok soron kívül 
megkezdhetők legyenek, vagyis szükség esetén az Önkormányzat elvégzi (saját 
költségen) különösen a bontási, tereprendezési, közmű áthelyezési, környezeti 
kármentesítési, esetleges növényápolási munkálatokat, továbbá  

- a saját költségen vállalja a Program keretében nem elszámolható kiadásként saját 
kivitelezésében a kültéri sportpark akadálymentes megközelíthetőségéhez szükséges 
eszközök/felépítmények megvalósítását és azok karbantartását az öt éves fenntartási 
időszak végéig. 

- vállalja a sportpark/futókör funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését 
– biztosítva annak ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, ideértve az 
eszközök őrzését, karbantartását is – annak átadásától számított 5 éves időtartamig.  

- kötelezettséget vállal arra is, hogy az ingatlan, amelyen a sportpark/futókör létesül, a 
fejlesztés átadásától számított 5 éves fenntartási időtartamon belül nem osztható meg, az 
ingatlan és a sportpark/futókör fejlesztés eredménye, annak tárgyai nem terhelhetők 
meg és nem idegeníthetők el, illetve azokon olyan változtatást, amely az új létesítmény 
használatát hátrányosan befolyásolja, nem végez vagy tesz lehetővé. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 
 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: folyamatos 

 

3./ Göd, 7070 hrsz-ú ingatlan (temetőtáblában) értékesítési szándék 
     Előterjesztő: Markó József polgármester   

Markó József: Egy vételi szándékot kapott az önkormányzat. Nincs szándékunkban eladni a területet. 

Javaslata, hogy ne legyen eladva az előterjesztésben jelölt terület. Az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatról „igen” szavazattal a vételi ajánlat elutasítására szavazhatnak. Felkéri a 

képviselőket a szavazásra.  

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

125/2016.(VIII.10.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Göd, belterület 7070 hrsz. 
alatti, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 2.296 m2 térmértékű ingatlant nem áll 
szándékában értékesíteni. 

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

 

4./ Tulajdonosi hozzájárulás a Göd belterület 6602. hrsz-ú ingatlanon a TAO pályázat keretében  
     megvalósuló úszómedence építéshez  
     Előterjesztő: Markó József polgármester  

Markó József: Egy váci egyesület szedné össze a beruházáshoz szükséges több száz milliós összeget, a 

későbbiekben önkormányzati tulajdonúvá váló medence. Erre a szándékra két éve folyik a gyűjtés 

TAO pályázat keretében, támogatandónak tartja a határozati javaslatban foglaltakat.  

Simon Tamás: Vácon közelharc folyik az uszoda használatáért, ha itt megvalósul majd a medence 

építés, akkor itt is ez a kérdés tisztázásra szorul majd.  

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

126/2016.(VIII.10.) sz. Ök határozat 

Göd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Az Aquaworm Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-161678., székhelye: 2133 Sződliget, 
Ibolya u. 2., adószáma: 24245391-2-13., statisztikai számjele: 24245391-9319-113-13., 
képviseletében eljár önálló képviseleti joggal Németh Rudolf ügyvezető) a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti látvány-csapatsport támogatása céljából 
benyújtott  pályázatának (továbbiakban: TAO) támogatásaként az alábbi nyilatkozatot teszi: 
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1. Az Önkormányzat, mint a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 
nyilvántartásába: 

- Göd belterület 6801/169. hrsz. alatt felvett „kivett beépítetlen terület” 
megjelölésű, 6052 m2 területű, természetbeni címmel nem rendelkező, 
valamint 

- a  Göd belterület 6602 hrsz. alatt felvett „kivett strandfürdő” megjelölésű, 
3ha 3975 m2 területű, természetbeni címmel nem rendelkező 
 

ingatlanok tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy ezen ingatlanokon az Aquaworm 
Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott TAO pályázat keretében sportfejlesztési 
tárgyú beruházás, fedett úszómedence és fedett tanmedence tervezése valósuljon meg:  
egy 33x25 méter 8 sávos fedett úszómedence és egy 12 x 6 méter területű fedett 
tanmedence tárgyában. 

2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Aquaworm Korlátolt Felelősségű Társaság 
nyertes pályázata esetén az Aquaworm Korlátolt Felelősségű Társaság a  Dunakeszi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartásába Göd belterület 6801/169. hrsz. 
alatt felvett „kivett beépítetlen terület”, valamint a  Göd belterület 6602 hrsz. alatt felvett 
„kivett strandfürdő” megjelölésű ingatlanon  a beruházás üzembe helyezését követő 
legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe 
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diák-, főiskolai-egyetemi sport események, 
szabadidősport események és más, közösségi célú események lebonyolításra céljából  a 
látvány-csapatsport támogatására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja és 
hasznosítsa.  
 

3. Amennyiben a beruházás építési engedélyhez kötött,  abban az esetben az 
Önkormányzatnak a terveket be kell mutatni, és 1 példányban át kell adni. Az 
Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Göd 6801/169. hrsz. alatt felvett és  a  Göd 
belterület 6602  hrsz. alatt felvett  ingatlanra a beruházás üzembe helyezését követő 
legalább 15 év időtartamra – a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül-  a 
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény 
mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

 
4. Az Önkormányzat akként nyilatkozik, hogy a tervezett sportfejlesztési program 

megvalósításához, az adott sportfejlesztési programhoz hozzájárul. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a  Polgármestert a TAO pályázathoz  szükséges 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiállítására és aláírására. 
 
Határidő: Azonnal,  
Felelős : Markó József Polgármester 

 

5./ Támogatási összegek jóváhagyása  
     Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                                                                        

Markó József: Mivel hozzászólás nincs, ezért felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati 

javaslatról. 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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127/2016.(VIII.10.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási összegek kifizetését hagyja jóvá 
az alábbiak szerint: 

Támogatott neve 
Támogatás 
felhasználásának célja 

Megítélt 
támogatási 
összeg 

Fedezete 

Gödi Művészetoktatásért 

Alapítvány 

Perdülő Táncegyüttes 

nyári tánctáborának 

lebonyolítása 

120.000,- Ft polgármesteri keret 

 

 

Gödi Művészetoktatásért 

Alapítvány  

 

 

 

Táncverseny támogatása 60.000,- Ft civil alap támogatás 

Nyelv és Tehetség 

Alapítvány 

A Huzella Tivadar Iskola 

elhasználódott 

sporteszközeinek pótlása, 

illetve a további 

szükséges eszközök 

beszerzése  

200.000,- Ft 
KOSB saját pénzügyi 

kerete 

Gödi Diák Sport Egyesület 

versenyek nevezési 

díjának kifizetése, fellépő 

ruhák vásárlása 

180.000,- Ft 

sport- 

szakosztályok 

támogatása 

Bozóky Gyula Alapítvány 
a Templom-kert 

zöldfelületének javítása 
150.000,- Ft 

VKB saját pénzügyi 

kerete 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

6./ Gyalogosforgalomra figyelmeztető táblák kihelyezése 
     Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester                
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Simon Tamás: Régóta probléma, hogy a felsőgödi sétányon a biciklisek nagy sebességgel mennek, a 

gyalogosforgalom is nagy ezen a szakaszon. A jelenlegi jónak tűnő lehetőség a feszültségek 

elkerülésére a Regős utca – Bocskai utca szakasz közös használatúvá alakítása. Ez a „Gyalog- és 

kerékpárút” tábla kihelyezésével járna, a vízügyi hatóságtól a hozzájárulást várjuk. Ez volt az egyetlen 

gyors megoldás. Tájékoztatásként elmondja, hogy a Lenkei és Kálmán utcák kereszteződése 

közlekedési szempontból nagyon veszélyes, itt egy gyalogosátkelőhely kialakítására igény volt, 

egyelőre ennek megépítésig táblát helyeznénk ki itt is.  

Markó József: A frekventált gyalogosátkelőhelyeken erősebb lámpák lesznek, erről tárgyaltak a 

közvilágítást végző céggel. 

Dr. Pintér György: A Dunakanyar Régió című lapban jelent meg egy cikk arról, hogy kiemelt 

kerékpáros terület lesz a Budapest-Dunakeszi szakasz. Elképzelhető, hogy a megoldás az lesz, hogy a 

Thököly utca felé kell levezetni a kerékpáros forgalmat és a gyalogosoknak meghagyni a gáti szakaszt.  

Markó József: A kerékpárosoknak is az a lényeg, hogy egy szép dunai szakaszon menjenek végig. 

Nem látja, hogy ez a probléma ekkora konfliktust okozna. Ha a gátat megszélesítenék, egy nagyobb 

gerinccel, akkor lehetne külön sáv a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is. Ez csak földfeltöltés 

kérdése. 

Szabó Csaba: A Jegenye utcáig javasolja ennek a szakasznak a kiterjesztését.   

Markó József: A lehajtás is életveszélyes a csárdánál, ott ki kell alakítani valamiféle megoldást. Az 

előterjesztő befogadta a módosítási javaslatot, ezért felkéri a képviselőket, hogy a módosító javaslatról 

szavazzanak. 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

128/2016.(VIII.10.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő döntést hozza: 

az EuroVelo kerékpárúton (Jegenye utca – Bocskai utca közötti szakaszán) vegyes használatú, 
elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutat jelöl ki.  

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2016. évi költségvetésben 
szereplő közúti jelzőtáblák keret terhére biztosítja.  

Felelős: beruházási és városüzemeltetési osztály 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

7./ Kérelmek a gödi címer és a Göd név használatára  
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző    

Markó József: A helyi rendelet értelmében a Göd névének és címerének használata engedélyköteles. 

Sokat használják szabályellenesen, sok „gödi” név van. A cél, hogy a cégek kérjenek engedélyt az 

internetes névhasználatra, tehát az engedélyezés a domain nevekre is vonatkozik. A Facebook-on 

gyakorlatilag ez ellenőrizhetetlen. A címer használatának jogát kizárólagosan az önkormányzat tartaná 

meg, javasolja, hogy erre ne adjanak ki engedélyt. Az engedélykérelmeket lajstromozzuk, és így 
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nyilvántartásba kerül név szerint, hogy ki az a természetes személy, aki kérelmezi. Jelenleg a Gödi 

Fidesz kéri meg az engedélyt a névhasználatra. 

Sipos Richárd: Ezennel kérelmezi, hogy a Gödi Jobbik is kapja meg az engedélyt a névhasználatra. 

Ezzel kéri kiegészíteni a határozatot. A feltételeknek meg akarnak felelni, mind a közösségi oldalon, 

mind a domain névre vonatkozóan.  

Bertáné Tarjányi Judit: A godiek.hu-t 2000 óta a Városszépítő Egyesület működteti. Ezúton kérelmezi 

a honlapjuk részére névhasználat engedélyezését.  

Markó József: Kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy a Gödi Fidesz a domain névre is kéri az 

engedély megadását.   

Mudri József: Jelzi az Mszp Göd engedélykérelmét mind a név, mind a domain név használatára.  

Markó József: A kérelmekről a Képviselő-testület jogosult dönteni.  

Dr. Szinay József: Mint az előterjesztés készítője befogadja az elhangzott módosító javaslatokat.  

Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról. 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

129/2016. (VIII. 10.) Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Göd Város Önkormányzatának a „Göd” városnév felvételéről és használatáról szóló 6/2009. (II. 
26.) számú önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés és Göd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014.(XII.01.) 
számú önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdés alapján az alább Facebook közösségi portálon 
működő és a település közösségi életével foglalkozó, vagy Gödre vonatkozó, Gödöt érintő 
információkról, hírekről, eseményekről, programokról az internet közönségét tájékoztató 
honlapok, csoportok, profilok számára engedélyezi a „Göd”, illetve „Göd Város” megjelölés 
vagy név, továbbá Göd város címerének, mint jelképnek a használatát. 

•  Göd Város 
• Göd Város Önkormányzata 
• Göd-Oázis Infó 
• Göd-Nevelek Infó 

Míg az alábbi internetes honlapok és Facebook csoportok (profilok) részére csak a „Göd”, illetve 
„Göd város” megjelölés, vagy név használatára ad engedélyt. 

• a Göd az Én Városom,   

• Gödi Fidesz,  

• Gödi Jobbik,  

• Mszp Göd,  

• www.godifidesz.hu, 

• god.jobbik.hu, 

• mszpgod.freewb.hu, 

• www.godiek.hu 
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Az engedély érvényességét minden csoport, profil, honlap esetében a kiadástól számított 3, azaz 
három évben állapítja meg azzal, hogy az engedély ezen időtartam alatt visszavonható, 
amennyiben a használat vagy annak célja, módja és körülményei Göd Város Önkormányzat és a 
város lakossága jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. 

Az engedély kiadásának feltétele, hogy a csoportok, profilt vagy honlapot adminisztrátorként 
létrehozó, működtető természetes személy(ek) kiléte az általuk benyújtott engedély iránti 
kérelemből kiderüljön. 

Határidő: az engedély iránti hiánytalan kérelem benyújtását követő 5 nap  
Felelős: Markó József polgármester 
 

 
A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadja azt, hogy a meghívó szerinti 8., 9.,10. 

és  11.  napirendi pontokat  zárt ülésen tárgyalják.  

 
Ezután megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
          polgármester              címzetes főjegyző 

 
 


