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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29-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. 

 

Sipos Richárd: Az Egyebek II. jelzésű rendeletet javasolja levenni a napirendről, mert az 

önkormányzat SZMSZ-ében az szerepel, hogy az ülés előtt 4 nappal meg kell küldeni az előterjesztést.  

Kérdése a jegyzőhöz, hogy miért kellett ezt az anyagot az előző napon kiküldeni, ha ezt most tárgyalná 

a testület, akkor a saját SZMSZ-ét sértené meg.  

 

dr. Szinay József: Sürgősségre tekintettel került a napirendek közé. Javasolja, hogy maradjon 

napirenden és amikor e napirendhez ér a testület, akkor elmondja az idevonatkozó észrevételeit.  

 

Markó József: Ha négy nap kell, akkor legközelebbi testületi ülés hétfőn lesz.  

 

dr. Pintér György: Javasolja a meghívó szerinti 4. napirendi pont, vagyis a „Városi ünnepségek 2019. 

évi tervezeté”-t levenni a napirendről és a következő ülésen tárgyalni.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról a napirendi 

pontok tekintetében. 

 

A képviselők 10 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról 

döntöttek: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Gyuris Irén, a Szociális Bizottság új tagjának eskütétele 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

2) Helyi adórendeletek módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

3) Településrendezési eszközök előzetes véleményeztetési eljárásra bocsátása (037-es tábla) 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

4) Folyószámlahitel-szerződés meghosszabbítása a CIB Bank Zrt.-vel 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

5) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési 

határidejének meghosszabbítása  
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

6) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére működési támogatás biztosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
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7) Önkormányzati beruházások – forrás meghatározása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

8) A Településellátó Szervezet – ASP-hez való csatlakozásával kapcsolatos 

eszközbeszerzésekhez forrás biztosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

9) Forgalomtechnikai döntések (József A. és Erdész utca) 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

10) Településképi kötelezés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

11) A 13-010-12/2018. ügyiratszámú, zöldfelület telepítésére kötelező határozat ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető 

 

12) „Göd, Vízitúra megállóhely felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

vonatkozó döntés (zárt ülés) 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

13) Egyebek 

 

I. A GSE kérelme az 1935 hrsz.-ú ingatlanra építendő sportterem létesítéséhez 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

II. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának 

rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

III. Kérelem a Belügyminisztériumhoz a gödi póterdő finanszírozása tárgyában 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A napirendi pontok tárgyalása előtt felkéri Tóth Csabát, a Dunakeszi 

Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást a rendőrségen bekövetkezett személyi 

változások tekintetében.  

 

Tóth Csaba: Nagy Attila, a Gödi Rendőrőrs parancsnoka úgy döntött, hogy a Vác illetékességéhez 

tartozó verőcei kapitányságon szeretne dolgozni a jövőben. A Gödi Rendőrörs új parancsnokának 

Varga László rendőr századost nevezte ki, aki eddig a Dunakeszi Rendőrkapitányságon dolgozott. Ő 1 

évig lesz kinevezve. Bejelenti, hogy az őrsparancsnok-helyettesi beosztásra Jászainé Halmai Katalint 

jelöli, aki gödi lakos, és 2019. január 1-től lesz kinevezve. Ez jelentős változás a város életében. 

Felkéri Varga László századost a bemutatkozásra. 

 

Varga László: Üdvözli a megjelenteket. 2018. december 1-vel bízták meg azzal, hogy Nagy Attila 

alezredes után irányítsa a Gödi Rendőrőrsöt. Kérése, hogy ha rendőri intézkedésre okot adó dolgot 

észlelnek, akkor értesítsék. Elmondja, hogy 16 éve rendőr, BRFK-n kezdte pályafutását, a ranglétrát 

végigjárta, közrendvédelmi szakterületen dolgozott. A BRFK-n alosztályvezető volt, ezt követően lett 

a Dunakeszi Rendőrkapitányságon alosztályvezető volt. Családjával Őrbottyánba költözik. A Gödi 

Rendőrőrsöt legnagyobb szakmai tudásával szeretné irányítani. 

 

Markó József: Köszöni a bemutatkozást. Nagy Atillának is köszöni az eddigi közös munkát, akivel jól 

tudtak együtt dolgozni. 
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dr. Szinay József: Bemutatja Széll Jenőt, aki átadja az ISO 27001 tanúsítványt. 

 

Széll Jenő: Mint a Qualimade Management Kft. ügyvezetője köszönti a megjelenteket. Elmondja, 

hogy az információvédelem három fázisból áll és az információbiztonsági rendszer létrehozására, 

megvalósítására, karbantartására és folyamatos javítására határoz meg követelményeket. A tanúsító 

szervezet kiválónak ítélte meg a hivatal munkáját.  

 

Átadja a díszkötéses tanúsítványt a polgármesternek. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Gyuris Irén, a Szociális Bizottság új tagjának eskütétele 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

dr. Szinay József felkéri az esküt tevőt, hogy ismételje meg az általa előolvasott szöveget. 

 

Gyuris Irén az alábbi esküt teszi: 

 

„Én, Gyuris Irén becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 2018. december 1. 

napjától kezdődő szociális bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Göd város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

2) Helyi adórendeletek módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: A kiküldött anyag 47. oldalán található az előterjesztés. Minden év novemberében 

kell rendelkezni a helyi adórendszerrel kapcsolatban. A korábbi időszakhoz képest, két kisebb és egy 

nagyobb jelentőségű változtatást javasol. Nevelek településrész tekintetében az 5 éves felzárkóztatás 

az ingatlanadóban megtörténik. A jelentős változás a 49. oldal alján található, miszerint az 

építményadó mértéke 50 %-os csökkentésre kerül a 100 m2 alatti ingatlanoknál.  

 

Sipos Richárd: Minden adócsökkentés támogatandó. Jövőre önkormányzati választás lesz, nyilván ez 

véletlenül köthető össze. Milyen pénzügyi mutatók indokolták ezt? Mivel még a legnagyobb adófizető 

nem fizet. 

 

dr. Pintér György: Az adótitok részébe most ne menjünk bele. Jelentős fejlesztési forrásokhoz jutott a 

város. A pénzügyi osztályvezetővel egyeztettek, a pufferek felszabadultak. Erre az intézkedésre most 

lehetőség nyílt. Több cikluson mentünk keresztül, amíg nem volt csökkentés. Nyilván az említett 

választásokkal kapcsolatban egybeesések lehetnek, de nem feltétlenül vannak. 

 

Markó József: Ez az intézkedés a választáshoz kapcsolódik, ez a képviselőtől érezhetően kifejezésre 

került. Sokan felrótták ugyanezt az észrevételt. Elmondja, hogy öt választáson indult, hármat meg is 

nyert, de soha nem ígért csökkentést, sőt még emelés is volt az ő időszakában. Nehéz eldönteni, hogy 

a Samsung-ügyben a közérdeknek és a városi érdekeknek, a megyei érdekeknek, vagy az országos 

érdekeknek kell megfelelni. Eddig a lakosság a negatívumokat észleli. Akár szaghatásról van szó. A 

lényeg, hogy a lakosság kapjon valamit a pluszokból is.  
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Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, egyhangú szavazattal. 

 

Markó József: Ez az intézkedést azokat a rétegeket érinti, ahol néhány 10 eFt-os tétel is számít. számít. 

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

34/2018. (….) önkormányzati rendelete 

a helyi telekadóról szóló 23/2016. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

A helyi telekadóról szóló 23/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ban 

lévő szöveg helyére az alábbi szöveg kerül:  

 

„3. § (1) A telekadó természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekre terjed ki.  

(2) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő 

teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései 

irányadóak.” 

 

2. § 

 

Az R. 6. §-ban foglalt szöveg helyére az alábbi szöveg kerül: 

 

„6. § A telekadó mértéke a belterületen található, nem üzleti célt szolgáló telek esetében az I., II. és III. 

körzetben: 

a) 1500 m2-ig 110 Ft/m2 

b) 1500 m2 felett 165.000 Ft és az 1500m2 felett lévő rész után 160 Ft/m2” 

 

3. § 

 

Az R. 9. §-ban foglalt szöveg helyére az alábbi szöveg kerül: 

 

„9. § A telekadó mértéke a város külterületén: 

a) 10.000 m2-ig 50 Ft/m2 

b) 10.000 m2 felett 500.000 Ft és a 10.000 m2 feletti rész után m2-enként 30 Ft/m2” 

 

4. § 

Ezen rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

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

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2018. (….) önkormányzati rendelete 

a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

1. § 

 

A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a az 

alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő 

teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései 

irányadóak.” 

 

2. § 

 

Az R. 6. § a) pontjában foglalt szöveg helyére az alábbi szöveg kerül: 

„ a) lakás után: 

1. 0-100 m2-ig 145 Ft/m2 

2. 101-150 m2-ig 14.500 Ft- és a 100m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2 

3. 150 m2 felett 36.000 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2” 

 

3. § 

 

Ezen rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

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

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2018. (...) önkormányzati. rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 35/2017. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

A helyi iparűzési adóról szóló 35/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

„(3) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő 

teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az 
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elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései 

irányadóak.” 

2. § 

 

Ezen rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

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

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2018. (….) önkormányzati rendelete 

a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 

34/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

A tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 34/2005. (XII. 2.) önkormányzati 

rendelet 2. §-ban foglalt szöveg helyére az alábbi szöveg kerül: 

„2. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 

illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

(2) Ezen rendelet szerinti bevallási és bejelentési kötelezettségek elektronikus úton történő 

teljesítésére, illetve egyéb eljárási cselekmények elektronikus úton történő elvégezhetőségére az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései 

irányadóak.” 

 

2. § 

 

Ezen rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

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

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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Markó József: Kis lépés, de reális lépés. Alakulhat úgy jövő, akár évközben is, hogy még pozitívabb 

döntés is születhet, ha a helyzet úgy adja. 

 

 

 

3) Településrendezési eszközök előzetes véleményeztetési eljárásra bocsátása (037-es tábla) 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A 037-es táblával kapcsolatos eljárásról van szó, ahol bekerült néhány városi 

érdek, ami nem fért bele az egyszerű eljárásba. Ezek nem a kiadott rajzi melléklet számai. Nyilván a 

temetőtábla a már elfogadott tanulmányterv alapján készült. A 2-es számú tervezési területen 

területcsere történt egy magánszeméllyel a Várdomb utcában. Ez módosítja a Településszerkezeti 

Tervet. A harmadik módosítás a bölcsődéhez vezető úthoz egy közvetlen bejáró út létesítése. Ezt még 

a véleményezési eljárásban megvitathatjuk, hogy ez kell-e a közigazgatási határhoz vagy sem. A többi 

módosítás a gazdasági területi szabályozás. Ez még az előzetes tájékoztatási anyag. A 050/1-2–es 

tulajdonosokkal felvettük a kapcsolatot, ők is kérik a szabályozást, így az egész táblára vonatkozóan 

mehet a módosítás. Még egy kedvező változás a 7001-7008-től keletre lévő ingatlan tulajdonosa is 

kérte a szabályozást. Ez a következő anyag lesz. Most előzetes véleményt kérünk az államigazgatási 

szervektől, akiknek 21 napjuk van erre. A Samsunggal kapcsolatos ügyeket, erdőkivonást nem 

tartalmazza ez az anyag. Ez majd egy későbbi kötelezés lesz, az agglomerációs törvénynek  

megfelelve. Ismerteti a törvénytervezet 39. paragrafusát, melyet 2021-ig végre kell hajtani. Elmondja, 

hogy a városnak joga van arra, hogy továbbra is erdőterületként tartsa meg. Az anyag további 

részleteiről a tervező tud felvilágosítást adni. 

 

Markó József: A gödi erdők hiányoznak a térképről. Nyugodtabb lenne, ha nem hiányoznának. Az, 

amit meg akarunk tartani, ne hiányozzon. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Nem tudunk hivatalos térképet adni. Arról nincs tudomásunk, hogy az  

iparterület mit vesz igénybe, és mit nem. Jelen állapotról nincs pontos térkép.  

 

Markó József: Ez nem megnyugtató. Mi történt a tegnapi egyeztető tárgyaláson? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Semmi. 

 

Cs. Kelemen Ágnes (tervező, Archi-Profil Bt. képviseletében): A tegnapi tárgyaláson részt vett, 

továbbra sem változtatnak a területen, ez szürke jelzésű marad. Így feltételezheti a lakosság, hogy ezek 

a területek nem lesznek erdők. Viszont ezek a területek erdőterületek lesznek a Településszerkezeti 

Tervben, amíg az Önkormányzat máshogy nem dönt.  

 

Az erdőterület nagysága nem csökkenhet, ez is benne lesz az agglomerációs törvényben. A tegnapi 

tárgyláson azt mondták, hogy nincs módosítás, a kormányrendeletre hivatkoztak, a helyrajziszámok 

szerepeltek, telepítési térségként ezt vezették át. 

 

Markó József: Ezek szerint nincs meg az előírt százalék.  

 

Cs. Kelemen Ágnes: Területi mérleget kell számolni. A 2016-os tervben is a törvénynek kellett 

megfelelni. A jelenleg hatályos törvénynek mindenben megfelel a Településszerkezeti Terv. Az új 

törvényjavaslat szerint a területi mérleget eltörölték, tehát ezeket a számításokat nem kell elvégezni. A  

szürkével jelölt terület mindenfajta felhasználásra feljogosítja az Önkormányzatot.  

 

dr. Szinay József: Ha szükség van két méter útra, akkor ez is lehet szabályozni. 

 

Markó József: A szürkével jelölt területen tehát bármi lehet, akár erdő, akár más. 
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Cs. Kelemen Ágnes: A Településszerkezeti Terv módosításáig ez így marad.  Ha a parlament 

elfogadja a javaslatot, akkor a Településszerkezeti Tervet ehhez kell igazítani. Ez az 

Önkormányzatnak semmiféle hátrányos helyzetet nem teremt, ez érződött a tegnapi tárgyaláson. 

 

Markó József: Világosan közölhető, lehozható állásfoglalás kellene, amit nyilvánosságra lehet hozni. 

 

Sipos Richárd: Nem túl megnyugtató, hogy a zöldből szürkét csináltak. A Pilisi Parkerdő is eltüntetett 

erdőket. Szakmailag nagyon jó anyag, de laikusként a 7. oldal alján található az, hogy az építési 

övezetben lakások kialakítása esetén, lakásonként 1,5 gépkocsi elhelyezését kell megoldani az építési 

telken belül. Ez mit jelent?  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Négy lakás esetén hat gépkocsit lehet elhelyezni.  

 

Markó József: Nyilván ez számítás, egy lakásnál nem értelmezhető, de kettőnél már igen.  

 

dr. Szinay József: Álláspontját fejti ki, miszerint nyugodt a szürke zóna ügyében. Már felmerült 

lakossági fórumokon, hogy az erdő teljes helyrajzi számokkal szerepelt. Akkor is meggyőztük a 

jelenlévőket, hogy ez miért volt. Azért, mert a teljes helyrajzi számot kell feltüntetni akkor is, ha a 

területből csak egy pár méter lesz elvéve. Itt nem erdők kerülnek felhasználásra, erről szeretne 

mindenkit megnyugtatni. A 23 méteres földútról van szó. Ezt kérték a minisztériumi tárgyalásokon, 

hogy ez az erdőterület ne legyen elvéve, további erdőfelhasználás ne legyen. Sipos Richárd képviselő 

által mondottakra reagálva elmondja, hogy a kivágott 25 hektár állami erdőterület volt, ebbe az 

Önkormányzatnak nem volt beleszólása.  

 

Markó József: Állami terület ez igaz, a többi magántulajdon. A Pilisi Parkerdő törvényesen járt el, 

pótolták is már. Gödön kértük a csereerdősítést, minden héten foglalkozunk ezzel a kérdéssel, a gödi 

erdőtelepítés ügye folyamatban van. 

 

Lenkei György: A főépítész nem tud hiteles térképet mutatni, hogy hol van erdőnk. Ez 

elfogadhatatlan. A google-ban lehet látni pontosan. Ha a minisztériumnak alkalmas és hiteles ez a 

rendszer, akkor itt miért nincs térkép? Miért nem lehet ezt felhasználni? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Nyilván félreértés volt, ő azt mondta, hogy a tervezett igénybevételről nem 

tudunk tájékoztatást adni, nem a jelenlegi erdőkről. Jegyző úr megjegyzésére reagálva elmondja, hogy 

rövid távon ő is nyugodt, hosszú távon nem. Új képviselő-testület is jöhet, később más döntések is 

születhetnek.  

 

dr. Pintér György képviselő kiment. 

 

Markó József: Megnyugtatóbb lenne, ha a Képviselő-testület döntene arról, miszerint a térképen az 

erdő feltüntetésre kerüljön. A valódi helyzetet tudnánk így közölni a lakosság felé is. Előre ki kell 

jelenteni, hogy további erdőfelhasználással nem értünk egyet.  

 

Simon Tamás: Az erdővel kapcsolatban ki lehet jelenteni, hogy a testület az erdő feltüntetése mellett 

foglal állást. A tervezett iparterülettől délre lévő erdőnél jogi garanciát lehet teremteni. 

 

dr. Szinay József: Jogi garancia maga a testület.  

 

Simon Tamás: Az 50-es táblánál a védőfasorsáv szerepel a Nemeskéri út mellett? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: 10 méteres növénysáv lehetséges. 

 

Simon Tamás: A 37-es táblára javasolja a folyamattal párhuzamosan, hogy az Önkormányzat előre 

dolgozzon ki stratégiát az infrastrukturális változás miatt, tehát a közlekedésre, az intézményekre 

tekintettel készüljön egy koncepció. 
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dr. Pintér György képviselő visszajött. 

 

Lenkei György: Érződik, hogy nem akarunk több erdőt megszűntetni, ez sem a mi hibánk volt, mégis 

rajtunk csattan az ostor. Ha nem akarunk változtatni és pontosan akarjuk szerepeltetni, akkor miért 

nem lehet ezt megfelelő módon jelezni a térképen? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Az erdők a jelen módosításban nem változnak a Samsung melletti területen  

sem. A kisérőlevélben tájékoztatjuk az állami szerveket, hogy a 141-es kormányrendelet által érintett 

területeken nem változtatunk. Erre 2021-ig van idő. 

 

Lenkei György: A szürkével jelölt terület azért van, mert nem tudjuk a pontos erdőket feltüntetni? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Az iparterület igénybevételét nem tudjuk meghatározni. 

 

dr. Pintér György: Ha egy méter utat le kell vágni, akkor is az egészet kell kijelölni, erről van szó. Erre 

pontos számot nem tudnak megadni, de minél előbb ki kell járni, hogy erdőként feltüntetésre kerüljön 

ez a kérdéses terület. 

 

Markó József: A minimum és a maximum értékeket meg lehetett volna határozni és akkor, ha 

megtervezik egy éve, úgy a 124 hektárt a szürkével jelölésbe nem kellett volna bevonni. 

 

Cs. Kelemen Ágnes: A testület célja, hogy az erdő megmaradjon. Ha az Önkormányzat a 

Településszerkezeti Tervét módosítja, akkor azon ki kell fejezni. Ezt megteheti nyilatkozatával a 

Képviselő-testület, kivéve, ha nemzetgazdasági szempontból vennék igénybe.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Az állami tulajdonú erdőt kitermelték. 

 

Markó József: Akkor kijelenthetjük, hogy a Településszerkezeti Tervhez ragaszkodunk, de akkor 

felülírhatja ezt egy nemzetgazdasági szempont, ahogy elhangzott. 

 

Cs. Kelemen Ágnes: Igen.  

 

Markó József: Akkor legyen világos, hogy egy ilyen célnál bízhatunk abban, hogy el tudjuk kergetni a 

beruházót, de nem lesz alapja. Maga a tiltakozás ténye a lakosság részéről nagyon fontos, ezt több 

fórumon elmondta. Ezt a témát napirenden kell tartani és azt is ki kell fejeznünk, hogy nem kívánunk 

további iparosítást, nem kívánunk kialakítani erre több területet.  

Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

 

A képviselők 8 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták: 

 

188/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy: 

 

1. megindítja településrendezési eszközeinek teljes eljárással történő módosítását, 

2. a „Göd Város Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési 

Szabályzatának módosítása” című előzetes tájékoztatási anyagot alkalmasnak tartja a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37. § szerinti előzetes 

tájékoztatási szakasz megindítására, 
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3. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: 2018. december 15.  

 

 

4) Folyószámlahitel-szerződés meghosszabbítása a CIB Bank Zrt.-vel 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Minden évben meg kell hosszabbítani a szerződést, ez a likviditási problémák 

áthidalására van. Év végén vissza kell fizetni, ha igénybe vettük. Minden évben dönteni kell erről. 

 

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

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11”igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

 

189/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a CIB Bank Zrt.-vel 2019. január 1. - 2019. december 31. közötti időszakra 

megkötendő folyószámlahitel-szerződést változatlan feltételekkel, a szerződéstervezetben 

szereplő tartalommal meg kívánja kötni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

5) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési 

határidejének meghosszabbítása  
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Évek óta 30 millió forintja van az Önkormányzatnak a Hulladékgazdálkodási Kft.-

nél. Tavaly is láttuk a megoldás lehetőségét. A Kft.-nek sikerült a teljes hátralékot ledolgozni, ez szép 

teljesítmény volt. Forrása még nincs a cégnek, ezért a szokásos fél éves halasztást kérjük, ahogy 

korábban is. Kéri, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének határidejét módosítsák. 

 

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

elfogadásra javasolták.  

 

Sipos Richárd: A cég miből finanszírozza magát, ha a nemzeti közszolgáltatónak fizetjük a csekket. 

 

dr. Pintér György: A hulladékgazdálkodás jelenlegi struktúrája nem hibátlan rendszerű. Jelenleg úgy 

működik, hogy az országos holding intézi a pénzbeszedést, az FKF végzi a szolgáltatást és az ő 

alvállalkozója a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft.   

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11”igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 
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190/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Hetényi Tamás és 

Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők), cégjegyzékszám: 13-09-164566, adószáma: 24384135-2-

13) tagi kölcsöneinek visszafizetési határideje 2019. július 20-ra módosuljon. 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

6) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére működési támogatás biztosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Az előterjesztés a 24. oldalon található. Korábban jogszabály kötelezte az 

Önkormányzatot, hogy a szolgáltatást ne költségvetési intézmény, hanem gazdálkodó szervezet lássa 

el. A gazdasági társaság megalakulása előtt a munkavégzők közalkalmazottak voltak. Ekkor ígéretet 

tettünk arra, hogy ugyanúgy megkapják a juttatásokat, mintha közalkalmazottak lennének. Ezért 

minden évben ugyanezt az elvárást teljesítve, a Kft. alkalmazottainak, mint a közalkalmazottak 

esetében, bérkiegészítés kifizetését javasolják. A forrás az előterjesztésben megjelölésre került.  

 

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

támogatták a javaslatot.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11 ”igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

191/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 4 114 ezer forint működési támogatást biztosít a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. 

részére bérkiegészítés kifizetéséhez. 

 

Forrás: feladattal nem terhelt működési tartalékkeret sor 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőműves Mónika 

ügyvezetők 

Határidő: azonnal 

 

 

7) Önkormányzati beruházások – forrás meghatározása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Technikai átcsoportosításról van szó. Ismerteti a határozati javaslatot, felsorolja a 

forrásmegjelöléseket.  

 

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

testületnek elfogadásra javasolta.  

 

Simon Tamás: Ezek szerint három átkelőhely létesítése nem kerül megvalósításra. 
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dr. Pintér György: Tovább csúszik a feladat, akkor a kifizetés is, ezért van szükség az 

átcsoportosításra. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11 ”igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

192/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 

- a Gárdonyi utcai buszmegálló és Gárdonyi utca közötti szakaszon járdafelújításra  857 

eFt pótelőirányzatot biztosít a város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) 

rendeletében szereplő 3 db gyalogos átkelőhely költségvetési sor terhére; 

- a Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés tervezésére 1677 eFt kiegészítő forrást biztosít a 

város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletében szereplő Köztársaság 

utca csapadékvíz elvezetés tervezése költségvetési sor terhére. 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

8) A Településellátó Szervezet – ASP-hez való csatlakozásával kapcsolatos 

eszközbeszerzésekhez forrás biztosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Jogszabály által meghatározott időpontban adott településnagyságú városoknak 

csatlakozni kell az ASP-hez. A hivatalnak és a TESZ-nek is. A csatlakozáshoz informatikai célú 

pótelőirányzatot kell biztosítani. Javasolja, hogy a Településellátó Szervezet részére a pótelőirányzat 

biztosítását. 

 

dr. Pintér György: Önkormányzati forrásbiztosításról van szó, ezért javasolja kiegészíteni az 

előterjesztést. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11 ”igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

193/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet részére 653 eFt pótelőirányzatot biztosít az ASP- 

csatlakozás eszközbeszerzéseire. 

 

Forrás: Tartalékok-feladattal nem terhelt működési tartalék 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

9) Forgalomtechnikai döntések (József A. és Erdész utca) 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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Kovacsik Tamás: A József Attila utca nagyforgalmú utca lett a CBA újbóli megnyitása óta. Az utca 

keskeny, a járművek nagy sebeséggel közlekednek, több baleset volt. Lakossági kérés a 30 km/h 

sebességkorlátozás bevezetése. 

 

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

testületnek elfogadásra javasolta.  

 

Simon Tamás: Mint a körzet képviselője, ő is kéri ezt az intézkedést. A társasházi beépítések miatt is 

indokolt lesz. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11 ”igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

194/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a József Attila utcában az Alagút utca és a Béke út közötti szakaszán 30 km/óra 

sebességkorlátozás bevezetését. 

 

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2018. évi költségvetésben 

szereplő dologi kiadások keret terhére biztosítja. 

 

Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Határidő: 2018. december 31. 

 

Kovacsik Tamás: A másik előterjesztésben az Erdész és Fácán utcai lakosok kérték a forgalomlassító 

elhelyezését, aláírásokat és térképet is csatoltak az előterjesztéshez.  

 

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

testületnek elfogadásra javasolta.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11 ”igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

195/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja az Erdész utca 32. és az azzal szemközti Fácán utca 14. számú ingatlanok elé 1 db 

sebességcsökkentő küszöb, valamint a küszöbhöz szükséges közúti jelzőtáblák kihelyezését.  

 

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2018. évi önkormányzati 

költségvetésben szereplő dologi kiadások keret terhére biztosítja. 

 

Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

10) Egyebek: 

  

I. A GSE kérelme az 1935 hrsz.-ú ingatlanra építendő sportterem létesítéséhez 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
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Bertáné Tarjányi Judit: A Gödi Sportegyesület benyújtott egy műszaki leírást és egy vázlatot, mely 

alapján el kell járnia az MLSZ-nél. Az MLSZ-nél szerepel egy elvi keretengedély. Ismerteti a 

határozati javaslatot.  

 

Takács Ádám (GSE képviseletében): TAO-s hiánypótlás miatt kérelmezték, miszerint az MLSZ-nek  

szüksége van tulajdonosi hozzájárulásra a megvalósítandó célhoz.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11 ”igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

196/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

elvi tulajdonosi hozzájárulást ad az 1935 helyrajzi számú ingatlanra sportterem építéséhez. 

Felhatalmazza a Gödi Sportegyesület vezetőségét, hogy az elvi keretengedélyezés ügyében a 

hatóságoknál eljárjon. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2018. november 30. 

 

 

II. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 

szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Köszöni Sipos Richárd képviselőnek az ülés előtti felvetést. Valóban nem szerepelt 

a meghívóban kiküldött napirendek között ez a sürgősségi indítvány. Idézi az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzat 12. paragrafusát. Javasolja a Képviselő-testületnek a sürgősség 

elfogadását, melynek formai jelentősége van. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 

ülésén elmondta, hogy amennyiben az Önkormányzat bármelyik vagyontárgyát értékesíteni kívánja, 

akkor azt 30 nappal korábban meg kell hirdetni. Javasolták, hogy ettől a szükséges mértékben 

eltérhessen az Önkormányzat. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság is rendkívüli ülésen tárgyalta a 

sürgősségre tekintettel és 4 „igen”, 2 „tartózkodás”, 1 „nem” szavazati arány mellett fogadták el az 

előterjesztést.  

 

Simon Tamás: Szerepel a szövegben a kormányrendelet szövege. A „feldolgozóipari” megjelölés 

milyen tevékenységet jelent? A környezeti monitoring kiemelt jelentőségű. 

 

dr. Szinay József: Mindössze a projekt elnevezéséről van szó, felolvassa a kiemelt jogszabályt. Ez lett 

a projekt kormányzati elnevezése. 

 

Markó József: Egyszerű többséggel szavazhatunk arról, hogy sürgősségi eljárással tárgyalja most a 

testület, vagy 3 nap elteltével tárgyaljuk. Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 8 „igen” és 3 „nem” szavazati aránnyal döntenek arról, hogy tárgyalják ezt a 

napirendet. 

 

Markó József: Megállapítja a szavazatok alapján, hogy a testület a sürgősségre tekintettel tárgyalja ezt 

a napirendi pontot.   
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Kovacsik Tamás: Kérdése ugyanaz, mint Simon Tamás képviselőnek: mit jelent a „megvalósítandó 

„feldolgozóipari beruházások” kifejezés? Ezeket egzaktabban kellene megnevezni, mert ez sok 

mindent jelenthet. Vegyi anyagokat dolgozhatnak fel? Itt lehet olyan is, amit mi nem szeretnénk.  

 

Markó József: Mi lenne a konkrét javaslat? 

 

Kovacsik Tamás: Akkumulátorgyártás.  

 

dr. Szinay József: Nem az Önkormányzat, hanem a Kormány nevezte el. 

 

Kovacsik Tamás: Ha ehhez hozzájárulunk, akkor bármit gyárthatnak. 

 

Markó József: Ez két külön téma. A gyártási technológiák fejlődtek. Nem arról szól az előterjesztés, 

hogy mi lesz a gyártmány. Itt a 30 napos határidőről kell dönteni. 

 

dr. Szinay József: A 80 hektáros iparterületre kiírnak majd pályázatot. Ha ezt a 80 hektárt az 

Önkormányzat értékesíteni kívánja, akkor ne kelljen 30 napot várni, hanem akár korábban is 

dönthessen az Önkormányzat.  

 

Markó József: Az idő sürget, a cél ott van. Ha lehet gyorsítani, akkor az összes eljárásnak csökken az 

ideje, a szakhatóságoknál is. Ez most kérés, hogy csökkentsük. 30 nap után automatikusan is 

megvalósul. A ténybeliségen ez nem változtat. A területeket a város vásárolja egy átmeneti pénzből. 

Nem ismert a pályázat nyertese, nem köthetjük ki, hogy csak akkumulátort gyárthat, így a beszűkítés 

nem lenne korrekt, ezeket nem lehet előre meghatározni.  

 

Kovacsik Tamás: De ezzel a címmel bármit végezhetnek. 

 

Markó József: Most a döntés a 30 napra vonatkozik. 

 

Kovacsik Tamás: A későbbiekben szeretné, ha ezzel a megfogalmazással, címmel foglalkoznának. 

 

Markó József: A pályázati kiírásba bekerülhet, hogy mit szeretnénk, mi az, amit engedélyeznénk.  

 

dr. Szinay József: Ha vegyipari cég jelentkezik, akkor elutasítja a tendert a testület. Ez lehet a 

garancia, a végső megoldás, ennek kikötése. 

 

Sipos Richárd: Próbálta a napirend tárgyalását „megpuccsolni”, mert az eljárások gyorsítására lehetett 

következtetni. Kivételes esetben eltérhet az Önkormányzat? Ki kérte, hogy ez a napirend tárgyalásra 

kerüljön? 

 

Markó József: Ha bárki a kérését a megfelelő formában megteszi, az még nem jelenti azt, hogy a 

tendert ő nyeri.  

 

Simon Tamás: Javaslata a környezetmonitoring rendszer, ezzel majd foglalkozni kell. Ez egy kötelező 

feladat. 

 

Markó József: Mi ezt már kértük. Nem tiltakoztak. Kérdés még, hogy hol lesz a gyár pontosan, mi lesz 

a feladata, mit használ? A szakértőknek kell megtervezni.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Idéz a HÉSZ-ből a környezetvédelemmel kapcsolatban.  

 

Szabó Csaba: EU-s jogharmonizációs dolgokat kell elfogadni a vegyi üzemek létesítése kapcsán. Ha 

ide vegyi üzem kerülne, akkor annak az engedélyeztetése igen bonyolult folyamat lenne. A 
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Környezetvédelmi (és Vízügyi) Minisztérium olyan erős jogszabályokat és ellenőrzéseket foganatosít. 

Egy kekszgyárnak sokkal nagyobb szaghatása van.  

 

dr. Pintér György: A Samsungnak jeleztük a monitoring fontosságát, hogy mit szeretnénk kérni. A 

katasztrófavédelem feladata az ellenőrzés. Ezt a rendszert ki kell építeni.  

 

Markó József: Egy adott, megfelelően képzett embernek kell ezt a rendszert figyelni, az adatok 

ellenőrzése fontos, amit a katasztrófavédelem felé jelezhetnek.  

Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

 

A képviselők 7 „igen”, 3 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2018. (…) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, 5. § (4) 

bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott 

feladatkörében az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 

szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (4) bekezdésében a 

„Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési Bizottság” 

szöveg lép. 

(2) Az R. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósulása érdekében 

szükséges ajánlati felhívás esetén a (2)-(4) bekezdésben foglaltaktól a képviselő-testület határozatában 

eltérhet.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti az R. 9/A. §-ában az „és a 13. § (1) bekezdésben” szövegrész. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

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

kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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III. Kérelem a Belügyminisztériumhoz a gödi póterdő finanszírozása tárgyában 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

Markó József: Szeretnénk erre forrást kapni és van is rá jó esély. A régészeti vizsgálatokat el kell 

végezni. Ennek forrása biztosított. A póterdőhöz kérünk 546 mFt-ot, ami vissza nem térítendő 

támogatás. Az új erdőkbe tegyünk funkciót, ezt korábban vetette fel, viszont a vadgazdálkodó nem 

javasolta. Az volt a javaslata, hogy az erdő maradjon funkció nélkül. 

 

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

javasolták.  

 

dr. Pintér György: Vissza nem térítendő támogatásról van szó 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Sem a jelenlegi, sem a parlament előtt álló tervezet nem teheti lehetővé, hogy 

az erdőterület Gödön csökkenjen.  

 

dr. Szinay József: A 2.150 mFt-os támogatásból 830 mFt volt a régészeti költség, ebből visszautalható 

lesz 546 mFt, melynek tekintetében azt kérnénk, hogy fordítódjon erdőpótlásra Gödön.  

 

dr. Pintér György: Pontosítsuk az előterjesztést.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:   

 

197/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy  

a. az 1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján Önkormányzatunknál lévő 

2.151.554.000,- Ft visszatérítendő támogatásból a gödi erdőpótlást megoldó 

területvásárláshoz és erdőtelepítéshez szükséges összeget, azaz 546 545 eFt összeget 

visszautalja a Belügyminisztérium részére azt kérve, hogy ezt az összeget a Kormány egy 

újabb kormányhatározatban vissza nem térítendő támogatásként a gödi erdőpótlást 

megoldó területvásárláshoz és erdőtelepítéshez biztosítsa,  

b. az a. pontban meghatározott kérelmet tartalmazó, jelen előterjesztés mellékletét képező 

levelet jóváhagyja. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Pintér György: Javaslata, hogy a testület a volt golfpálya szerződésében pluszként jelentkező 1 Ft-

ról hozzon határozatot. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról. 

 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

198/2018. (XI. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

tudomásul veszi azt, hogy a golfpályára vonatkozó szerződésben a kerekítésre tekintettel további 

1,- Ft biztosítása szükséges.  
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Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a meghívó szerinti 11., 12. és 13. 

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 

 

 

 


