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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 25-i rendes (nyílt) ülésén a 

Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (minden képviselő jelen volt.) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti, rendes ülése 

 

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.  

Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött és az Egyebekben beérkezett 

napirendi pontok tárgyalásáról. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról döntöttek: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

2) A Göd belterület 733 hrsz.-ú ingatlanra (Pesti út 47.) vonatkozó telepítési tanulmányterv  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

3) Sebességcsökkentő borda építése a Szent Imre herceg utcában 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

4) A 94/2018. (VI. 6.) önkormányzati határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

5) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

6) Döntés személyügyi kérdésben 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

7) A „Salkaházi Sára Díj” odaítélése (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

8) Javaslattétel a Pest megyei „Év Sportolója Díj”-ra (zárt ülés) 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

9) Településképi kötelezés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

10) Egyebek I. - A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

Egyebek II. – A Feneketlen-tó rekultivációs célú tervezési koncepciójának elfogadása 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 

 

Egyebek III. – Pótelőirányzat biztosítása a Településellátó Szervezet számára a Németh 

László konyha és öltözőinek javítási, karbantartási munkáira 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

Markó József: Az előterjesztést a főépítész készítette, aki jelenleg külföldön tartózkodik. Az 

előterjesztés kiküldésre került. Kérdése, hogy észrevétel, hozzászólás van-e? 

 

dr. Szinay József: Az állami főépítész által tett észrevételek lettek átvezetve a rendeletben. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és 

elfogadásra javasolták.  

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete a településkép 

védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva - az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatal és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adott vélemények 

figyelembevételével - a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

R.) 22. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet. Az előírás vonatkozik a két- vagy 

többlakásos épületekre is.” 

(2)  Az R. 24. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet. Az előírás vonatkozik a két- vagy 

többlakásos épületekre is.” 

(3) Az R. 42. § (1) bekezdés a következő 21. ponttal egészül ki: 

„21. A telekhatártól 3 méteren belül a telek természetes terepszintjének az építési tevékenységgel 

összefüggő 50 cm-nél nagyobb, max 1,0 m végleges jellegű megváltoztatása (felette a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. r. 1. sz. melléklet 19. pontja szerint hatósági engedélyköteles).” 

 

2. § 

Hatályát veszti az R.: 

a) 5. § 3. és 32. pontja, 

b) 16. § (7) bekezdésében az „Új többszintes, többlakásos épület esetén az erkély, loggia, 

vagy terasz építése kötelező.” szövegrész, 

c) 16. § (9), (20), (21), (30) és (31) bekezdése, 

d) 21. § (1) bekezdése, 

e) 22. § (2) bekezdése, 

f) 38. § (2) bekezdése. 
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3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

2) A Göd belterület 733 hrsz.-ú ingatlanra (Pesti út 47.) vonatkozó telepítési tanulmányterv  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A Pesti úton, a valamikori White Room helyén munkásszállót akartak létrehozni, de a 

HÉSZ erre nem ad lehetőséget. A lakosság egy része nem támogatta, elutasította. Most a tulajdonos 

újabb kérelmet adott be, panzió jellegű kialakítást szeretnének 24 vendégszobásat. Ebben az ügyben a 

testületnek egyedi döntést kell hoznia.  

 

Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolták a határozati 

javaslatot azzal a feltétellel, hogy a közvetlen szomszédok támogatása esetén fogadja el a testület a 

létesítést.  

 

Markó József: Tegnap hoztak be támogatói aláírásokat. Voltak felső- és alsógödi támogatók, de 

elsősorban a környék véleménye a mérvadó. Kérdés, hogy milyen átfedés látható a két aláíró közösség 

között, a két halmaz közös része 1-2 fő, tehát két külön aláíró listáról van szó. Sokan támogatják, 

sokan nem támogatják. Az újonnan beadott tervben az engedélyezett létszám 24 fő, a munkásszállást 

jóval meghaladó színvonalú építményről lenne szó. A közvetlen szomszédok közül háromból kettő 

támogatta, volt olyan, aki először nem támogatta, később a másik íven igen. Az iparterület bővülése 

miatt szükséges a szálláshelyek kialakítása, volt egy olyan döntés-előkészítő szakasz, amikor a testület 

azt irányozza elő, hogy a városban ne legyenek munkásszállók.  

 

Simon Tamás: A Városfejlesztési Bizottság azt az álláspontot képviselte, hogy a közvetlen 

szomszédok támogatása esetén javasolják az elfogadást, akkor ez most az aláírások közül látszik.   

 

Markó József: Három közvetlen szomszéd támogatja. Felkéri Mészáros Tamást, hogy az aláíró ívről 

olvassa fel a közvetlen szomszédok nevét.  

 

Mészáros Tamás: … és a … család, a hátsó szomszédok.  

 

… (nem közvetlen szomszéd, ...): … beszélt, aki azt mondta neki, hogy … nem kötelezte őt aláírásra 

és ő nem is írt alá semmit. Ő csak 1/3-ad részben tulajdonos. Egy beadványt majd be fognak adni. 

Munkásszálló volt az irány, ezt a Képviselő-testület nem engedélyezte, és most máshogy akarják 

megoldani. A 24 főt ki ellenőrzi, hogy az valóban 24 fő lesz? Ez az irány látszódott, most is lehet 

tudni, hogy az is lesz. Ellenőrizhetetlen lesz, hogy kik, hányan laknak majd ott. És jól mondta a 

polgármester úr, hogy ha egy helyen engedélyezik, akkor mindenhol engedélyezni kell majd. Ez egy 

olyan irányt mutat, hogy a város fel is hígulhat. Közel vannak az iskolák stb., nem szabadna engedni. 
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Göd egy alvó város, szórakozási lehetőség nincs, ebből adódóan inni fognak az itt dolgozó munkások, 

a családjuk nem lesz itt. Ide magyarok nem jönnek, ez a dolog több problémát felvet.  

 

Markó József: Ha a Samsung felépül, akkor ők is akarnak a gyár területén belül több ezres 

szállásmegoldást létesíteni. Itt most, ebben az esetben az aláírás hitelessége fontos.  

 

Rada István (a tanulmányterv készítője) tervező, építész: Az előzőt és ezt a tervet is ő készítette. A 

tulajdonosok és a leendő üzemeltetők is elfogadták. Az építtetők a munkásszállás elképzeléstől 

visszaléptek. Évek óta üresen áll az épület, ez senkinek sem jó, ha nem funkcionál. Nincs értelme arról 

beszélni, hogy mi lesz ha, mert ha például lakóházra nyújtja be valaki a kérelmet és utána 

nyilvánosházként üzemelteti majd. Átnézték az idevonatkozó rendeleteket és az egyeztetések után a 

turistaszállónál maradtak. Ezen a területen lehet 4 lakásos lakóház is. Ott is felmerülhet, hogy ez is 

majd munkásszálló funkciót lát el. Azon kell gondolkodni, hogy turisztikai szálláshelyre Gödnek 

szüksége van-e? Kertvárosi lakóövezet. Ez a funkció a Vt. 8-ban nincs felsorolva, viszont van ilyen 

lehetőség, hogy a nem tiltott funkciókat biztosítsák.  

 

…: Lejátszana egy felvételt, amin egy rögzített hang van és az aláírások gyűjtésekor vette fel. … is 

hivatalban dolgozik, sokszor volt ügyfele. A hangfelvétel az aláírást bizonyítja. Javasolja, hogy hívják 

be az összes embert, aki aláírt. … úr hozott ide ellenvéleményt, viszont az aláírók nagy része felsőgödi 

lakos. Az ő aláíróik a Pesti út, Petőfi utca, Jávorka utca lakói. Nem érti ezt a hozzáállást. Ilyen fals 

bizonyítékokkal és rágalmakkal nem kellene élniük. Akik aláírták, eljönnének. Tény, hogy a Samsung 

nagy nyomást gyakorol a lakosságra, vagy fordítva, de egy jogállamban nem lehet egy vállalkozót 

ellehetetleníteni. Mindenkinek meg kell adni a kellő esélyt. Egy munkás valószínűleg nem iszik, 

hanem munka után lefekszik aludni. Az ingatlanon ezer négyzetméter van viacolorozva, minden 

szobához fürdőszoba és WC tartozik, ilyen ellátás még az Ilkában sincs Gödön.  

 

Markó József: A hangfelvétel készítéséhez hozzájárult az, aki érintve van? 

 

…: Nem. 

 

Markó József: Akkor ez nem törvénytelen eljárás? 

 

..: A bíróságon lehet, hogy nem lehet felhasználni, de nem tiltott.  

 

dr. Nagy Atilla: Az új Polgári Törvénykönyvben már szigorúbb az erre vonatkozó szabályozás. 

 

dr. Szinay József: Az, hogy a hivatal próbál meg egy aláírást hitelesíteni, ilyen jellegű feladatra nincs 

hatásköre. A hivatal annyit tud tenni, hogy összeveti a lakcímnyilvántartóval az adatokat. Ha a név és 

a cím stimmel, az rendben, de az, hogy valóban ki írta alá, az nem vizsgálható. A hozzájárulás nem 

alanyi jogon jár, itt kivételes eljárásban engedélyezheti a testület ezt a lehetőséget.  

 

Simon Tamás: Mint alsógödi képviselőnek, a véleménye az, hogy igen, vannak turisztikai 

szálláshelyek, amikkel nem volt baj. Eddig viszont nem a külföldiek voltak ott elszállásolva. A rendes 

eljárás az lenne, ha a 24 fős szálláshely valóban az lesz, erről meg kell győzni a lakosságot. Javasolja a 

lakcímek ellenőrzését, hogy hány százaléka volt alsógödi és ezt jelezni. Ebben a kérdésben a jelenlegi 

információk alapján most nem tud döntést hozni.   

 

Lenkei György: Aki problémás, azt nyilatkoztatni kell, hogy ő volt vagy sem az aláíró. Ez egy 

információhiányos helyzet, javasolja a napirend levételét.  

 

Markó József: … úr azt mondta, hogy 90 % felsőgödi. A hiteles formát valahogy meg kell találni arra, 

hogy ki az, aki aláírta. Aláírással kapcsolatos dolgokat nem szoktunk vizsgálni.  

 

dr. Szinay József: Semmiképp nem a polgármesteri hivatal az a hatóság, ami ezt vizsgálja. A 

nyomozóhatóságnak kell dönteni az aláírások hitelességéről, amennyiben kétség merülne fel.  
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Markó József: Munkaképes férfiak jönnek majd ide család nélkül. Gödön alapvetően minimális igény 

van a turistaszállásra. Ez majd egy normál kereslet lesz. Ha valaki ezt az árat meg tudja fizetni, akkor 

megteheti. Ha kulturált körülmények között és nem nagy számban, akkor megszállhatnak itt a 

külföldiek is. Eddig az volt, hogy nem támogatjuk a munkásszállók létesítését. Van a város területén 

olyan helyszín, ahol engedélyezett a munkásszálláshely 40 főben, a törvény ezt lehetővé teszi.  

 

dr. Szinay József: Számos fórumon volt szó ezekről a kérdésekről. Külföldiek és magyarok 

megjelentek a Samsung építése kapcsán, de a hivatalnak egyelőre nincs erről híre, bejelentés nem 

érkezett. 

 

Markó József: A Samsung azt nyilatkozta, hogy magyar munkásokat szeretnének elsősorban 

foglalkoztatni. Ha nincs megfelelő számú magyar, akkor kárpátaljaiakat vesznek fel, de a távolkeletiek 

fel sem merülnek. Elég jelentős mértékű bérrendezést terveznek, Magyarországon az első három jól 

fizető céghez szeretnének tartozni. Fontos, hogy hiteles legyen a véleménynyilvánítás. Esetleg egy 

fórumot lehetne tartani a létesítést ellenzők és a nem ellenzők részvételével.  

 

dr. Szinay József: Az aláírásokra visszatérve elmondja, hogy a választási törvényben leírtak szerint 

tudják elvégezni a hitelesítést.  

 

Markó József: A lakóknak be lehet számolni arról, hogy a 24 fős szálló milyen lesz. Nem lesz pótágy, 

stb. Ide építhetnének négylakásos társasházat is, és akkor albérletbe adnák. Ez is előfordulhat, ezt előre 

nem lehet tudni. 

 

Csányi József: Most nem tudna dönteni ebben a kérdésben. A helyszínen kellene a környék lakóit 

meghallgatni, akkor megismerhetnénk az érveket és ellenérveket. 

 

Kovacsik Tamás: Még egyszer elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy a 

közvetlenül érintett szomszédok támogatása esetén hagyja jóvá a testület a létesítést.  

 

Markó József: A tulajdonosi kör, ha egyhangú aláírást hoz ide, az is elfogadható lenne, bár jobb lenne 

egy közvetlen találkozás a helyszínen.  

 

Kovacsik Tamás: Az aláírásszámok csak nőhetnek, mindkét oldalon.  

 

dr. Szinay József: Hétfő délután kihelyezett ülést lehetne tartani a helyszínen. 

 

Egy felszólaló (nevét nem mondta) lakó kérése, hogy az önkormányzat szórólapokat juttasson el az 

érintettekhez.  

 

Markó József: Ezt a következő hétfőig nem tudjuk megoldani. Legyen az azt követő hétfőn a 

kihelyezett ülés, azaz november 5-én, 18 órakor, amin a Képviselő-testület tagjai részt vesznek. Az 

időtartam fél óra, maximum egy óra. 

 

 

Korábban kérte … építtetőt, hogy vegye fel a kapcsolatot …, beszéljenek és kommunikáljanak erről az 

ügyről. 

 

…: Nem állnak szóba velünk.  

 

…: Az épület soha nem lett hatóságilag bezáratva, csupán csak korlátozták a nyitvatartási idejét, 

melyről bírósági végzés van. 
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Pataky Szilvia: Garantálják, hogy 24 fős szállás lesz, akár mindennap is ellenőrizhetik. Átgondolták a 

munkásszálló gondolatát, mert nem akarnak semmiféle nézeteltérést. Az épületet újratervezte a 

tervező, kijöhetnek bármikor és ellenőrizhetik.  

 

Markó József: A kihelyezett testületi ülés időpontja tehát: 2018. november 5. 18 óra, ekkor döntenek 

az ügyben. 

 

 

3) Sebességcsökkentő borda építése a Szent Imre herceg utcában 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: Lakossági kérésnek teszünk eleget, javaslat érkezett ebben az utcában a második 

sebességcsökkentő borda építésére, mert az első nem oldotta meg a problémát.  A Szent Imre herceg u. 

8. sz. alatti ingatlan tulajdonosa nyilatkozott a hozzájárulásáról.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták. 

 

166/2018. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Szent Imre herceg utca 8. számú ingatlan előtt 1 db sebességcsökkentő borda 

építését, valamint az ahhoz szükséges közúti jelzőtáblák kihelyezését.  

 

A forgalomtechnikai eszközök építéséhez/kihelyezéséhez szükséges összeget a 2018. évi 

önkormányzati költségvetésben szereplő dologi kiadások keret terhére biztosítja. 

 

Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

Határidő: 2018. november 30. 

 

 

 

4) A 94/2018. (VI. 6.) önkormányzati határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Júniusban hozott a Képviselő-testület döntést, mely az iparűzési adó mérsékléséről 

szól. Most egy pontosított szöveget javasolnak elfogadni. Amennyiben jogszabályi változás lesz, 

akkor ismételten szükséges a módosítás. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 

tárgyalta az ügyet. Felolvassa a határozati javaslatot, és kéri a pontosított határozat elfogadását.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság az elhangzott módosított 

határozat elfogadását javasolta a testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták. 

 

167/2018. (X. 25.) Ök. határozat 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2018. (VI. 6.) önkormányzati 

határozatának a) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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a) 1,4 %-os szintre csökkenti az iparűzési adó szintjét Gödön azokban az években, de 

legkorábban 2020-tól, amelyekben a Samsung SDI korrigált, a helyi adókról szóló 

törvény szerinti – vállalkozási szintű – az adóalapot csökkentő tényezők levonása utáni, 

az önkormányzati rendelet szerinti köteles adóalapja legalább 213 292 308 euró. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

5) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

 

Markó József: A díjak összességében nem változnak, csak a részösszetevők arányai módosulnak a 

többi településhez hasonlítva. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták.  

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről  szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti 

feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében található táblázat  

a) Urnasírhely kezdetű sorában a „25.000,-„ szövegrész helyébe a „30.000,-„ szöveg kerül, 

továbbá az „50.000,-„ szövegrész helyébe a „60.000,-„ szöveg kerül, 

b) Egyes urnafülke kezdetű sorában a „35.000,-„ szövegrész helyébe a „25.000,-„ szöveg 

kerül, továbbá a „70.000,-„ szövegrész helyébe az „50.000,-„ szöveg kerül, 

c) Dupla urnafülke kezdetű sorában a „35.000,-„ szövegrész helyébe a „40.000,-„ szöveg 

kerül, továbbá a „70.000,-„ szövegrész helyébe a „80.000,-„ szöveg kerül. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba. 

 

 
 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

https://uj.jogtar.hu/#lbj0id1539936643220c9cd
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A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

 

6) Döntés személyügyi kérdésben 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Simon Tamás alpolgármester jelezte, hogy szándékában áll az alpolgármesteri 

megbízatását visszaadni, vagy arról lemondani. Egyes munkáltatói jogokkal ő mint polgármester a 

megbízott. A részleteket Simon Tamással megbeszélte. Felolvassa Simon Tamás döntését, miszerint a 

képviselői mandátumát meg kívánja tartani. Első lépésben a Városfejlesztési Bizottság munkájában 

venne részt. Ezt a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Megköszöni Simon Tamás eddigi munkáját. 

Elmondja, hogy sok ügyben részt vett, talán többet is vállalt annál, amit lehetett volna egy embernek. 

Simon Tamásnak megvannak az indokai, ezért el kell fogadni a döntést. Az ő munkáját el kell végezni, 

egy műszaki végzettségű emberrel, alpolgármesterként, vagy a műszaki osztályon kell létszámot 

bővíteni. A fő témáit ki viszi tovább, erre van javaslat. 

 

Simon Tamás: Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! Mindenekelőtt szeretném 

megköszönni a lehetőséget, hogy az elmúlt években főállásban dolgozhattam városunk fejlődéséért. 

Számos területen igyekeztem új ötletekkel, munkával eredményeket elérni, új lendületet hozni a város 

vezetésébe. A városi infrastrukturális fejlesztések beindítása mellett, legnagyobb közös 

eredményünknek a golfpálya területének megvásárlását tekintem. Az ezzel kapcsolatos döntéshozatalt 

a háttérből folyamatosan segítettem. Lemondásom fő oka az említett személyi okon túl, hogy a város 

hosszú távú fejlesztésével kapcsolatos nézeteink polgármester úrral nem egyeznek. A városért végzett 

munkámat képviselőként folytatom. Egyúttal javaslom, hogy az így felszabaduló bértömeg az 

infrastruktúra fejlesztési projektek lebonyolításához szükséges személyi állomány bővítésére kerüljön 

felhasználásra. Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 

Markó József: Az „igen” szavazattal arról szavazhatnak a képviselők, hogy a helyzetet elfogadják.   

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

168/2018. (X. 25.) Ök. határozat 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

megállapítja, hogy Simon Tamás alpolgármesteri tisztsége – az érintett tisztségről történt 

lemondása okán – 2018. október 31. napjával megszűnt. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: 2018. október 31. 
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169/2018. (X. 25.) Ök. határozat 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

Lenkei György önkormányzati képviselő Városfejlesztési Bizottságban betöltött tagságát 2018. 

október 31. napjával megszűnteti és helyére bizottsági tagként 2018. november 1. napjától 

Simon Tamás önkormányzati képviselőt lépteti. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 

 

7) Egyebek 

 

Egyebek I. - A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

Lenkei György: Sokféle módon támogatjuk a rászorultakat. Az egyik a fűtés, ami a lakásfenntartási 

hozzájárulást helyettesíti. Itt csak a jövedelmi helyzetet vizsgáljuk. Szűk az a kör, aki ebbe belefér. 

Ezért javasoljuk az 1. paragrafus alapján a módosított összegeket, így többeket tudunk támogatni. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta és támogatta az 

előterjesztést.  

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

1. § 

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13.§ helyére 

az alábbi szöveg lép:  

 

„13. § 

 

(1) Fűtési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek téli időszakban az általa 

lakott lakás fűtésével kapcsolatos költségei - különösen közüzemi számlák fizetése, tűzifa 

beszerzése - jelentős nehézséget, vagy anyagi megterhelést okoz. 

(2) Nem jogosult fűtési támogatásra azon kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

nettó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, 

egyedül élő esetében 250%-át. 

(3) Fűtési támogatásként nyújtható összeg 

a) 20.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.  

b) 15.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem 

meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, de annak 150%-át  nem 

c) 10.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem 

meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. 

(4) Fűtési támogatás egy háztartásban egy éven belül egy alkalommal igényelhető. 
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(5) Különös méltánylást érdemlő esetben, amennyiben az egyedül élő kérelmező havi nettó 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, a Bizottság - a 

(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a támogatás összegét 10.000 Ft – 50.000 Ft között 

állapíthatja meg.” 

 

2. § 

 
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 
 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

 

Egyebek II. – A Feneketlen-tó rekultivációs célú tervezési koncepciójának elfogadása 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 

 

Kovacsik Tamás: A Feneketlen-tó utolsó nagymértékű rendbetétele 18 éve történt. A fakadó vizeknek 

nem volt lehetősége a tóba befolyni. A tó közepén egy sziget alakult ki. Az északi oldalon a part és a 

sziget közt 1 méter van, 70 cm vízzel. Az utcai csapadékvizek sem növelik a vízszintet. A környező 

fák nagy mennyiségű falevelet juttatnak a vízbe, ami berothad és tönkreteszi a tavat. Ez év 

szeptemberében komoly algásodás, halpusztulás volt, elszaporodott a hínár és egyéb növények. Itt az 

ideje, hogy a vízutánpótlást elvégezzék és a sziget eltávolításával élő tavat alakítsanak ki. A 

Beruházási Osztály munkatársai az ELTE Biológiai Központjának dolgozóival egyeztetettek az ott 

lévő tavakkal kapcsolatban. A vízcsere megoldásának az lenne a módja, hogy az ELTE tavainak vize 

oxigént szállítson be, ezért a szigetet ki kell venni és visszaállítani az eredeti állapotra. Kísérlet volt 

korábban a fakadó vizek felkutatására, de ez nem vezetett eredményre. Az előterjesztésben kétféle 

variáció van. Ismerteti  a két variációt. Az első változatban a sziget megmarad és terelőgát létesül. A 

második, ami támogatandó lenne, az az ELTE Biológiai Központjának tavaiból a vízpótlás megoldása 

és a sziget kivétele. A kitermelt iszapot az ELTE területén az önkormányzat letehetné, mert ők is ott 

deponálják a saját tavukat. A zsiliprész és a befolyási rész közé egy körforgás beindítást terveznek 

cölöpsorral. A szigetet markoló szedné ki, a lágyiszapot hidromechanizmusos eljárással szállítanánk 

el. Kéri, hogy a b) változatot fogadják el. Ha ez létrejön akkor szükség lesz a sétány újbóli 

kialakítására.  

 

Szász-Vadász Endre: A Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, és javasolták a b) 

változat elfogadását. 

 

Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta és a b) változat elfogadását javasolták. 

 

Simon Tamás: Korábban foglalkozott ezzel a témával. Szintén a b) változatot javasolja. Az ELTE 

hozzájárult szóban, de az anyagi források egyeztetése még a jövő hét folyamán még szükséges lesz. 

Az egyeztetésen részt vesz Kovacsik Tamással és a Beruházási Osztály munkatársaival.  
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Kovacsik Tamás: A tervekre megvan a pénzügyi lehetőség. Az elkészült tervek visszakerülnek a 

Képviselő-testület elé.  

 

Popele Julianna: A tervezőnek ezzel a döntéssel az irányt határozza meg a testület.  

 

Markó József felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő b) változatról. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal a b) változatot fogadják el, és az alábbi döntést hozták: 

 

170/2018. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja, hogy a Feneketlen-tóban lévő sziget és az azzal egy időben létesített sekély vízű 

földnyelv elbontásra kerüljön, az eredeti tómeder legyen vissza állítva, és a Huzella-kertből 

átvezetett víz irányítására természetes anyagú cölöpsor létesüljön a bemutatott terv 2. sz. 

változata szerint. 

 

Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 

Melléklet a 170/2018. (X. 25.) Ök. határozathoz: 

 

Kotrás után a fenékszintek és a terelő vesszőfonatos cölöpsor ábrája 

 

 
 

 

 

 

 



537 

 

 

Egyebek III. – Pótelőirányzat biztosítása a Településellátó Szervezet számára a Németh 

László konyha és öltözőinek javítási, karbantartási munkáira 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: Pályázati forrásból felújítottuk a Németh László Általános Iskola konyháját, de a 

javítási, karbantartási munkák elvégzésére a Településellátó Szervezetnek nincs több forrása, ezért 

kérik a pótelőirányzat biztosítását.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatról. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

 

171/2018. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a Településellátó Szervezet Németh László konyha részére 7.200.000 Ft pótelőirányzatot biztosít 

javítási, karbantartási munkák fedezetére. 

Forrás: a 2018. évi költségvetés feladattal nem terhelt működési tartalék keretének terhére. 

 

Felelős: Pénzügyi osztályvezető 

Határidő: 2018. október 31. 

 

Markó József: A Településellátó Szervezet igazgatójától kérdezi, hogy a folyékony hulladék 

elszállításával foglalkoznak-e? 

 

Rataj András: Ez akkor volt a feladatuk, amikor még a TESZ foglalkozott a hulladékgazdálkodással. 

 

Markó József: A rendeletben az van, hogy abban az esetben írható le a talajterhelési díjból, ha azt a 

Városkút Kft. végzi. Ha bármilyen céget megbíznak, aki olcsóbb, akkor elszállíthatják, de a 

talajterhelési díjból nem lehet leírni. Ezt a rendeletben rendezni kellene. A TESZ nem lehet felelős. 

Időnként meg kell nézni a rendeleteinket, hogy mi az, ami változtatást igényel.  

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a meghívó szerinti 7., 8. és 9. 

napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. 

 

Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 


