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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 13-i rendkívüli ülésén, a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Lőrincz László, Szabó Csaba képviselők, akik jelezték
távolmaradásukat.)
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásáról.
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Támogató és együttműködési nyilatkozat a Dunakeszi Egészségfejlesztési Iroda
létrehozásához
Előterjesztő: Markó József polgármester
2. Rendkívüli szociális támogatásról szóló pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
Napirendi pontok tárgyalása
1./ Támogató és együttműködési nyilatkozat
létrehozásához
Előterjesztő: Markó József polgármester

a

Dunakeszi

Egészségfejlesztési

Iroda

Markó József: Közreműködést és esetleges helyiség biztosítását tudunk vállalni, de fejlesztésre,
működésre nem tudunk pénzeszközt fordítani.
Dr. Szinay József: Ha a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetet üzemeltető Kft. megnyeri a
pályázatot, akkor Dunakeszi vonzáskörzetében ingyenes felvilágosító rendezvényeket tartanak majd.
Tájékoztatásuk szerint csak esetleges helyiségbiztosításról van szó, ahol információkat nyújthatnak.
Nyertes pályázat esetén 5 évig kell majd biztosítani ezt.
Markó József: Ez nem tűnik ki részletesen a megállapodásból.
Dr. Szinay József: A helyiség biztosításáról a Kft-től kapta az információt.
Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
127/2017. (VII.13.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Hozzájárul a Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. által benyújtott VEKOP-7.2.217-es pályázat megnyerése esetén a létrehozandó Egészségfejlesztési Iroda által nyújtott
szolgáltatások Göd város lakossága részére való biztosításához. Vállalja továbbá a Dunakeszi
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Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft-vel az együttműködési megállapodás megkötését,
valamint a támogató nyilatkozat kiadását.
Felkéri Göd Város Polgármesterét az együttműködési megállapodás valamint a támogató
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző
2./ Rendkívüli szociális támogatásról szóló pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
Lenkei György: 6-8 tételre lehetett pályázni. A legnagyobb igény a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
támogatásokra van, ilyen a települési támogatás, amivel gyakorlatilag a fűtési támogatást tudjuk
kibővíteni. A másik az egy-egy célra adott települési támogatás. Ezen belül a sajátos nevelési igényű
gyermekek speciális intézményekbe hordásának nagy költségét csökkentené. Gödön ilyen intézmény
nincs, vannak akik Szentendrére vagy Vácra viszik a gyermeküket, ez igen nagy költséggel jár, de
kötelező biztosítani az önkormányzatnak.
Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésről.
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:
128/2017. (VII.13.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.7.
pont és a III. 1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.
A pályázatban igényelt összegek:
8.1. pontja alapján: Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez: 10.000.000 Ft
8.7. pontja alapján: Települési támogatás egyéb célokra: 5.000.000 Ft
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Markó József: Péntek este 18 órakor lesz a Szivárvány Bölcsődében az Oázis lakópark közlekedési
koncepciójának kialakításával kapcsolatos lakossági fórum. A lakóparkban több olyan téma van, ami
megoldásra vár. Ilyen például a Kinizsi utca bejáratánál lévő viszonylag magas ház, amit építenének, a
másik egy ott építendő 70 lakásos társasház. Ezekről is felmerülhetnek kérdések a fórumon. A
közlekedési koncepcióval kapcsolatban elmondja, hogy a jelenlegi helyzetben akár a parkolás, akár az
egyirányúsítás terén arra kell törekedni, hogy a mostaninál jobb megoldásokat találjanak. Tervezők
készítették el az anyagot.
A lakó-pihenő övezetekben nem kell, hogy járda legyen, de az építési szabályok szerint másfél métert
szabadon kell hagyni a kerítéstől. A parkolásokban kell segíteni a lakosokat. Ahol lehet, ott törekedni
kell a kétirányú közlekedés biztosítására, ne kényszerüljön senki arra, hogy a házát több száz méter
kerülővel közelítse meg. Az egyirányúsítás azért lett kitalálva, mert akkor lehet parkolni az út szélén,
de ez nem minden esetben lehet jó. A lakosság érdekeit is figyelembe kell venni. Egységes álláspontot
alakítsunk ki.
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A fórumokra általában nem annyian jönnek el, amennyire az elején nagy javaslatokkal fellépnek.
Fontos, hogy ne valami ellen, hanem valamiért történjen az érdekegyeztetés. Kérése a képviselőkhöz,
hogy amennyiben módjuk van rá, akkor jöjjenek el a fórumra.
A másik téma a műugró medence létesítése. Az ötlet a Magyar Műugró Szövetség elnökétől
származik, aki az országgyűlési képviselőnk, és a pénzügyi forrás állami biztosítására is esélyes lehet
Göd. Egy 33-as úszómedencéről van szó, amit el kellene kezdeni építeni. A tartalék kút megfúrására
is szükség lesz. A 147 ezres évi kontingenst meg kellene emelni. A kontingensbővítés tehát fontos
lenne. A cél az, hogy legyen a strand jól felszerelt, de a Gödön élőknek alacsonyabb áron, mint a
máshonnan érkezőknek. Tehát törekedni kell a jobb strand kialakítására, az úszómedence építésére és
a műugró létesítmény kiépítésére. A medence egyik felében lehetne búvároktató merülő rész, ahol
búvároktatásra lenne lehetőség. A lényeg, hogy ne legyen egy nagy tömeget megmozgató hely.
Egészségügyi gyógyvízfelhasználást is terveztünk már a 90-es évektől.
A Helyi Építési Szabályzat halad előre a maga útján. Az iskolaépítés tervezési költségeit a Kormány
jóváhagyta, ezáltal a téma élővé vált. A telket valószínűleg az önkormányzatnak kell biztosítani.
dr. Pintér György képviselő kiment.
Az iskolát a volt beütőpályán lenne célszerű megépíteni, de lehetőség még a most megvásárolt telek
melletti terület, ami most magántulajdon. A területek egybevonásával ott egy szép helyen lévő iskola
épülhetne.
dr. Pintér György képviselő visszajött.
Végső esetben szóba jöhet még a szálloda melletti terület, ahol a gazdasági épülethez közel van a
nemrég megvásárolt Kádár utcai lakás. Itt a két hektáros erdővel, tóval körülvett terület szintén
helyszíne lehet az iskolának. Tehát, ha a beütőpályát elvesztenénk, akkor ezek az opciók még
fennállnak.
Az önkormányzat általános pénzügyi helyzetével kapcsolatban elmondja, hogy a működési kiadások
növekednek, egyre kevesebb pénz marad a fejlesztésekre. Minden területen szükség van a plusz
forrásokra. A kintlévőségek behajtására kell nagyobb gondot fordítani.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Göd-Újtelepen volt egy fórum. Készítettek egy Facebook-os
felületet, ahol az Újtelepiek a saját problémájukról beszélhetnek, utakról, állattartásról, a Samsung
gyárról.
Az állattartással kapcsolatban probléma, hogy a csirketartásból eredően bűz van, és az ott élőket
zavarja. Erre a hivatalnak meg kell találnia a megoldást.
A buszközlekedés javítására is tettek lépéseket, a terveket látta, az utasok száma folyamatosan nő.
Jövő év elejére már kialakul az új buszközlekedés.
A strandbelépők árai emelkednek, erről a következő ülésre készül előterjesztés.
Markó József polgármester megköszöni a részvételt az ülést bezárja.
K. m. f.
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