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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 25-i rendkívüli ülésén, a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: Képviselő-testület rendkívüli ülése
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Simon
Tamás és Pintér György szabadságon vannak, igazoltan vannak távol, illetve Szász-Vadász Endre jelezte
távolmaradását, szintén igazoltan van távol. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a meghívóban
kiküldött napirendi pontok tárgyalásáról.
A képviselő-testület tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. A Gödi Termálstrandon alkalmazott belépődíjak 2017. évi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
2. A Gödi Kincsem Óvoda Csalogány egységében új álláshelyek létrehozása, bér és létszámelőirányzata
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
3. Gödi Kincsem Óvoda óvodavezetői pályázatának bírálata – döntés
Előterjesztő: Markó József polgármester
4. Partnerségi Rendelet előkészítése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit
5. "Göd
Város
Önkormányzat
tulajdonában
és
kezelésében
közterület
fenntartási,
parkgondozási,
hó-eltakarítási
munkák
közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.

lévő
helyszíneken
2017-2019"
tárgyú

6. Településképi eljárás tárgyában hozott határozatok elleni fellebbezések (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Napirendi pontok tárgyalása:
1./ A Gödi Termálstrandon alkalmazott belépődíjak 2017. évi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: A Településellátó Szervezet két igazgatóhelyettese dolgozta ki és küldte meg a módosító
javaslatot. Lényege, hogy a gödi strand időnként túlzsúfolt, az idelátogatók 80%-a nem gödi, a környezetet
terheli a forgalom. Gödiek részére változatlan maradna, a nem gödieknek ellenben megemelkedne a belépő
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ára. A javasolt értékeket azzal a megfontolással küldték, hogy a szolgáltatások nem túl magasak, így nem
indokolt magasabb emelés.
Sipos Richárd: Azon módosító javaslatot tettem, hogy kismértékű emelés nem szolgálja hatékonyan a cél
elérését. Ezért javaslom, hogy a nem gödi lakosoknak további 200.- Ft-tal kerüljön megemelésre a napijegy
ára. Így a felnőtt jegy árát 1.700.- Ft-ra, a gyermekjegy árát 1.200.- Ft-ra emeljük, ugyanakkor a gödieknek
csökkentsük a felnőtt jegye árát 1.000.- Ft-ra, a gyermekjegy árát 600.- Ft-ra.
Markó József felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a módosító indítvány elfogadásáról.
A képviselők 3 „igen” 4 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozták:
129/2017. (VII. 25.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Sipos Richárd képviselő „A Gödi Termálstrandon alkalmazott belépődíjak 2017. évi módosítása”
napirendi ponthoz benyújtott módosító indítványát nem fogadja el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Markó József, polgármester

Markó József felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben található határozati javaslatról.
A képviselők 6 „igen” 1 „nem” és 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozták:
130/2017. (VII. 25.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Gödi Termálstrandon (cím: 2131 Göd, Összekötő út 6602 hrsz.) 2017. augusztus 1. napjától érvényes
bruttó belépődíjak összegét az alábbiak szerint határozza meg.
Nem gödi lakos
Jegyek, bérletek

Napijegy
17 óra utáni időszakra szóló
belépőjegy
6-8 óráig terjedő időszakra szóló
belépőjegy

Felnőtt

Gödi lakos

Gyermek,
diák és
nyugdíjas

Felnőtt

Göd-kártyával

Gyermek,
diák és
nyugdíjas

Felnőtt

Gyermek,
diák és
nyugdíjas

1.500,- Ft

1.000,- Ft

1.100,- Ft

650 Ft

550,- Ft

400,- Ft

850,- Ft

650,- Ft

600,- Ft

450 Ft

350,- Ft

300,- Ft

850,- Ft

650,- Ft

600,- Ft

450,- Ft

350,- Ft

300,- Ft

5 alkalmas bérlet

6.000,- Ft

---

4.000,- Ft

---

---

---

10 alkalmas bérlet

11.000,- Ft

8.500,- Ft

8.000,- Ft

5.500,- Ft

5.000,- Ft

3.800,- Ft

7.000,- Ft

5.250,- Ft

5.000,- Ft

3.500,- Ft

3.000,- Ft

2.800,- Ft

10 alkalmas bérlet 6-8-ig vagy 17 óra
utáni időszakra
Szombat éjszakai fürdőzésre szóló
belépőjegy

Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 1.
Markó József polgármester,
Rataj András TESZ igazgató

1.100,- Ft
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2./ A Gödi Kincsem Óvoda Csalogány egységében új álláshelyek létrehozása, bér és létszámelőirányzata
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Markó József: Új óvoda indításával nő a gyermekek létszáma, illetve a sajátos nevelést igénylő
gyermeklétszám bővítése is indokolja az új álláshelyek létrehozását. A kiadási oldal mindig növekszik egy
fejlesztéssel. Nagy megfontoltságot ajánlok minden ilyen bővítésnél. Jelen pillanatban az előterjesztésben
szereplő mérték olyan, ami pluszforrást tudunk vállalni. Folyamatban levő tárgyalások vannak, ezért óvatosan
tudunk csak vállalni további feladatokat.
Dr. Nagy Atilla: Pedagógus asszisztensek számát úgy állapítja meg a jogszabály, hogy három csoportonként
kell egyet alkalmazni. Ahol sajátos nevelési igényű gyerekeket is ellátnak, ott szükség van még egyre. Törölni
kérem az utazó gyógypedagógusok megbízására vonatkozó részt, mert arra már volt döntés.
Szabó Csaba: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta az álláshelyek létrehozását és
az utolsó szövegrész „Az utazó gyógypedagógusok megbízására 1.622.400.- Ft-ot biztosít a fenti
forráshelyről” elhagyásával javasolja a képviselő-testületnek elfogadni a határozatot.
Markó József felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az elhangzott módosítással a határozati javaslatról.
A képviselők 7 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazattal az alábbi határozatot hozták:
131/2017. (VII. 25.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Gödi Kincsem Óvoda bér- és létszám előirányzatát
- négy fő óvodapedagógussal
- két fő dajkával
- egy fő pedagógiai asszisztenssel
- egy fő konyhai alkalmazottal
megemeli.
Ehhez a költségvetés tartalékában Csalogány Óvoda címén szereplő forrásból a ténylegesen fölvett
dolgozók besorolásának megfelelő forrást, hozzávetőlegesen 2017. IX-XII. hónapokra járulékokkal
9.220.760.- Ft-ot határoz meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Markó József polgármester
Dr. Szinay József címzetes főjegyző

3./ Gödi Kincsem Óvoda óvodavezetői pályázatának bírálata – döntés
Előterjesztő: Markó József polgármester
Szőke Zsófia pályázó hozzájárul, hogy a képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja a pályázat bírálatát.
Markó József: Az álláshelyre egy pályázó volt, a jelenlegi óvodavezető. Más nem jelentkezett és a közösség
72%-a támogatta a pályázatát.
Sipos Richárd: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság meghallgatta a pályázót és javasolja további 5
évre a kinevezését.
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Markó József felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben található határozati javaslatról.
A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
132/2017. (VII. 25.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzata a 23/2017. (II. 22.) sz. Ök. határozat alapján a Gödi Kincsem Óvoda
óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázatára beérkezett Szőke Zsófia pályázatát szakmailag, tartalmilag
megfelelőnek találja.
Úgy dönt, hogy 2017. augusztus 1-től - 2022. július 31-ig öt év időtartamra Szőke Zsófia részére adja a
Gödi Kincsem Óvoda vezetői megbízatását.
A megbízás hatálybalépésének feltétele, hogy 2017. július 30-ig a Nemzeti Pedagógus Kar állásfoglalása
ne legyen ezzel ellentétes.
Javadalmazása Kjt. szerint, vezetői pótlék 40%. Fedezete a költségvetésben egész évre biztosított.
Határidő:
Felelős:

2017. 07. 30.
Markó József polgármester

Markó József: Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk a következő 5 évre.
4./ Partnerségi Rendelet előkészítése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit
Bertáné Tarjányi Judit: Nagyrészt formális ez a szavazás. Eddig az önkormányzat határozatban rendezte a
résztvevők névsorát, de most már kötelező a rendeletalkotás. Központilag kiküldték, mint javasolt formát és
két kérdésben kell dönteni. Egyik, hogy 8 vagy 15 napos határidő legyen észrevételezésre. Javaslom a 15
napot. A másik, hogy a határozathoz képest új jelentkezők jelentkeztek, akik magánszemélyek. A rendelet
nélkül nem módosítható településrendezési eszköz.
Markó József felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben található határozati javaslatról.
A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták és rendeletet alkották:
133/2017. (VII. 25.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzata: a 314/2012 (XI. 8.) sz kormányrendelet 29. § szerinti partnerségi
egyeztetésről szóló 40/2013 (III. 27.) képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, és elfogadja a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletét.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Markó József polgármester
Bertáné Tarjányi Judit főépítész
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (VIII.1.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első
fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm.
rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Göd Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának,
településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése,
módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. §
Göd Város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési
stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil
és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
A partnerek meghatározása
3. §
A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a gödi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a gödi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c)
pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése
előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.
A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
4. §
(1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és
munkaközi tájékoztató keretében –
a) a Gödi Körképben és
b) a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
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(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm.
rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján
történik.
5. §
Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet készítése vagy
módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében –
a) a Gödi Körképben és
b) a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
6. §
(1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek
tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) a Gödi Körképben és
b) a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek
tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –
a) a Gödi Körképben és
b) a www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén – a (4) bekezdés
szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti
munkaközi tájékoztató keretében –
a) a Gödi Körképben és
b) a wwwgod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
c) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által
rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a
felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek
tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, - a
www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek
tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a
www.god.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
7. §
(1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási
szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, tárgyalásos
és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült
jóváhagyandó munkarészeket,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
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8. §
A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt szabályozás az irányadó.
A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja
9. §
(1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A
lakossági fórumot követő 15 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét
számított 15 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Göd Város Önkormányzatának címére (2131 Göd Pesti út
81) történő megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel,
amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.
(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot
nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további
szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az
egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert
kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező
partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során, határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4)
bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő
partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét
követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben
megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.
(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén
indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
10. §
(1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás
indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a
beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás
indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott
kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.
11. §
(1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási
szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
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b) a vélemény beérkezésének időpontját,
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a véleményt,
javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a Polgármester
döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó
szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz
nyilvánosságát biztosító intézkedések
12. §
A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott
koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15
napon belüli közzétételéről, a www.god.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm.
rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól.
13. §
Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben
foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.
Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban kell
alkalmazni.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. augusztus 01. napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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1. melléklet a 23/2017. (VIII.1) Ök. rendelethez
Az egyeztetésben részt vevő partnerek
Sorszám

A szervezet neve

Címe

Értesítési címe2

Nyilatkozattételre
jogosult képviselője

Tájékoztatás módja

1.

Gödi Evangélikus
Leányegyház

Göd, Luther u. 5

ittzesm@gmail.com

Dr Ittzés Mihály

e-mail + honlap

2.

Gödi Horgászegyesület

Göd, Szent István u.
25.

godihe@gmail.com

Görbe Zoltán

e-mail + honlap

3.

Gödi Kertbarát Klub

Göd, Fürdő u. 9.

zlaci@beco.hu;
czomboslajos@gmail.com

Zombory László

e-mail + honlap

4.

Gödi Sirály Közhasznú
Egyesület

Göd, Duna út 7.

godisiraly@t-online.hu

Rataj András

e-mail + honlap

5.

Gödi Városfejlesztő és
Szépítő Egyesület

Göd, Pázmány Péter
u. 24.

varosszepito@beco.hu

Berta Sándor

e-mail + honlap

6.

Neveleki szomszédok
településrész fejlesztési
és kulturális egyesület

2131 Göd, Pesti út
72.

tothteszti@gmail.com;
mt.szekeres@gmail.com

Tóth Eszter,
Szekeres Máté

e-mail + honlap

2132 Göd Rózsa utca
33. C ép. Fsz. 2

rabai.zita@gmail.com
arva.tamas@yahoo.com

Rábai Zita,
Árva Tamás

e-mail + honlap

7.

Városvédők Egyesülete
(VVE)

8.

Cseriné Bakos Anikó

2131 Göd Kóczán
Mór u. 12/b

cseriani@gmail.com

e-mail + honlap

9.

Rosta Adrienne

2131 Göd Kerekerdő
köz 5/b

rosta.adrienne@gmail.com

e-mail + honlap

10.

Wahlné Varga Krisztina,
Wahl László

2131 Göd Gerle u. 5.

krisztina.wahl@gmail.com

e-mail + honlap

11.

dr. Hegedűs Annamária

2131 Göd Schöffer F.
u. 1.

annamaria.hegedus@gmail.com

e-mail + honlap

12.

Tátrai Sándor

2131 Göd Kerekerdő
u. 13/2.

tatrai.sandor@gmail.com

e-mail + honlap

A képviselő-testület tagjai egyhangú 8 „igen” szavazattal döntenek a zárt ülés elrendeléséről és az 5. és 6.
napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalják.
Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja
.
K.m.f.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

