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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-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.
Elmondja, hogy a 2. napirendi pontot javasolja a következő ülésen tárgyalni, mert a tűzoltóparancsnok
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. A 8. és a 13. napirendi pontot javasolja levenni
napirendről. Kéri, hogy amennyiben az Egyebek napirendi pontnál van tárgyalandó téma, azt jelezzék.

Lenkei György: A Strabag építkezésével kapcsolatos problémák miatt szeretne szót kérni az Egyebek
napirendi pontnál.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött és az Egyebekben
beérkezett napirendi pontok tárgyalásáról, a módosításoknak megfelelően.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról döntöttek:

NAPIRENDI PONTOK:
1) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Tóth Csaba r. ezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrkapitány

2) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Dombi Lászlóné ügyvezető

3) A Helyi Építési Szabályzat új általános iskola építésével összefüggő módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

4) A Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

5) Önkormányzati intézmények zöldfelület-kezelésére vonatkozó költségvetés jóváhagyása
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

6) A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

7) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának
felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

8) A Gödi Termálstrandon alkalmazott belépőárak felülvizsgálata
Előterjesztő: Markó József polgármester

9) A Településellátó Szervezet bér- és munkaidő-megállapítással kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
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10) Együttműködési megállapodás a Gödi Termálstrand úszómedencéjének téliesítését célzó
sátorfedés megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Markó József polgármester

11) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Rákóczi Ferenc utca felújítása -
pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Tájékoztató a Gödi Kincsem Óvoda főépületének ideiglenes, az építkezés időszakára
terjedő kiváltásáról
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

13) Az Önkormányzattal szemben - meghiúsult házasságkötés miatt - támasztott kártérítési
igény (zárt ülés)
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök

14) Egyebek:

Egyebek I) Gödi SE - Asztalitenisz Szakosztály – versenyasztal-vásárlás
Előterjesztő: Markó József polgármester

Egyebek II) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Egyebek III) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése - pályázat
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

Egyebek IV) Fakivágási feladatok megrendelésének jóváhagyása
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

Egyebek V) Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök, Lenkei György SZB elnök

Markó József: Ülés előtt szeretné megosztani az információt arra vonatkozóan, hogy a Samsung
szeretne további bővítést végezni, a felmerült, egyre növekvő gyártási igények miatt. Déli irányban
szeretnének terjeszkedni.

Napirendi pontok tárgyalása:

1) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Tóth Csaba r. ezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrkapitány

Markó József: A beszámolót írásban megkapták, mindenki olvashatta. Elmondható, hogy Gödön
közbiztonsági problémák nincsenek. Jövő héten ünnepélyes keretek közt sor kerül az új rendőrségi
gépjármű átadására. Jó a kapcsolat a rendőrséggel és mind a két polgárőrséget támogatja az
önkormányzat. Kérdése a rendőrkapitányhoz, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót, vagy
megvárja a kérdéseket.

Tóth Csaba (dunakeszi rendőrkapitány): A kérdésekre szívesen válaszol. Köszönti a jelenlévőket.
Elmondja, hogy 200-300 közötti a bűncselekmények száma, a vagyon elleni bűncselekmények száma
csökkent. Gödön a közlekedés változik, az M2 autóúton megtörtént a szűkítés, a városban a 2-es útra
terelődik a forgalom, mely ezért jelentősen lassul. Jövő ősszel adják át a teljesen megépített M2 utat.
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Tekintettel a most várható nagy forgalomra, az önkormányzati utak segítenék majd az itt lakók
közlekedését, tehát figyelni kell ezeknek a lezárására. A reggeli közlekedés tárgyában tartottak
egyeztetést. Terheltek lesznek az utak, ezért kéri, hogy a testület az útfelújításokról ennek tudatában
döntsön.

Markó József: Az Ady Endre út felújítása megkezdődik majd, minél előbb hozzá kell fogni. Új járdák,
világítótestek létesülnek. Az útépítés során a forgalom szabályozásában kéri a rendőrség segítségét.

Tóth Csaba: Ebben minden segítséget megadnak, a legjobb megoldást kell erre megtalálni.

Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a beszámolót.

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és a
beszámoló elfogadását javasolták.

Szász-Vadász Endre: A Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolták.

Csányi József: Köszönetet szeretne mondani a gyors rendőrjárőri intézkedésekért.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

45/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal

2) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Dombi Lászlóné ügyvezető

Markó József: Az előterjesztés kiküldésre került. A Kft. tevékenységét mindenki tapasztalhatta, a
terület adottságait kihasználva, több városi rendezvényt tartunk a Duna-part Nyaralóházak területén. A
karbantartásra, felújításra több intézkedés történt, bár az épületek állapota még hagy maga után
kívánnivalót. A gödi lakosság nagy számban megjelenik a rendezvényeken. A balesetveszélyes
nyárfák kezelése is folyamatos.

Lenkei György: A Kft. felügyelő bizottsági tagjainak elküldték a beszámolót, akik elfogadták.

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

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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46/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal

Markó József: Hozzáfűzi még, hogy a Gödi Körkép egy kitűnő újság, a terjesztésével vannak némi
gondok.

3) A Helyi Építési Szabályzat új általános iskola építésével összefüggő módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Markó József: Az iskola építésével kapcsolatban elmondja, hogy a FIDESZ frakció álláspontja az,
hogy az építkezést nem szeretnék elhalasztani. Sok gyermek jelenleg nem megfelelő körülmények
között jár iskolába, az osztályok túlzsúfoltak. Az új iskola elkészültével a közel 800 gyermek jobb
körülmények közé kerülne, de ez nem azt jelenti, hogy a nyolcszáz gyermek most nincs elhelyezve. A
volt golfpálya területén van a 025/5 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú terület, mely az iskola
építésére alkalmas lehet. Jobb helyen is megépítésre kerülhetne, ha kínálkozik ilyen, akkor oda kerül.
de ha nincs ilyen, akkor itt lesz megépítve. A volt beütőpálya lenne a legalkalmasabb, erről a CIB
Bank Zrt.-vel tárgyalásokat folytatunk. Írásban nem érkezett erről kötelezettségvállalás, még a konkrét
kérésre sem válaszoltak, pedig egyértelmű megjelöléssel, iskola céljára kértük a beütőpályát. Válasz
erre a még a mai napig nem érkezett. Továbbra is nyitottak vagyunk a tárgyalásokra. A CIB Bank Zrt.
nyilván az egész területet egyben szeretné értékesíteni. A városnak van elővásárlási joga, lehetősége,
viszont pénze nincs. A szálloda működéséhez viszont az önkormányzati területek is kellenek, tehát
kompromisszumra lesz majd szükség. Ma 10 órakor tárgyalásra jönnek az NSK-tól. A Nemzeti
Sportközpont építi az iskolákat. A megépítés helyszínén még lehet változtatni. Felmerült még
helyszínként a volt Kék Duna Üdülő, vagy a TOPHÁZ, de ezek nem alkalmasak iskola építésére. Ezek
nem jó javaslatok, nem visznek előre. Amikor az adott pillanatban nyilatkozni kellett, akkor ezt a
területet tudtuk megjelölni a megadott feltételek alapján. A konténeres elhelyezést nem javasolja egyik
iskolában sem. Tavaly felmerült ennek lehetősége a Németh László Iskolánál, de ez nem a megfelelő
megoldás. A tervezők már jártak itt, más településeken is építettek ilyen iskolát. A zöldterület is
fontos, legyen ez a terület a városé, bár most a lakosság használja, de a bank bármikor lekerítheti.

Bertáné Tarjányi Judit: A volt golfpálya egész területe soha nem volt zöldterület. A nem védett része
már a 90-es években is tartalék intézményi terület volt. 2004-ben módosult a Településszerkezeti Terv,
ekkor sport rekreációs terület lett. A Helyi Építési Szabályzat módosítása egyszerű eljárásban
bonyolítható, nem szükséges Településszerkezeti Tervet módosítani, csak a HÉSZ-t és mellékleteit.
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánították, ezért egyszerű tárgyalásos eljárás lefolytatható. A Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága nem ezt a tervet véleményezte, hanem a magterületet kifogásolta. Ez
a terv most nem tartalmazza a magterület igénybevételét. Az iskola telkét ez egyáltalán nem érinti. Az
50 méteres vizes élőhelytől való távolság tartandó. A partnerek véleményezték. A tervező a
véleményeket megválaszolta. Lakossági fórumon ismertetni kell, ezután államigazgatási eljárásra
bocsájtható. Javasolja, hogy 2018. május 7-én, 17 órakor lakossági fórumot tartsanak e tárgyban, itt az
ülésteremben.

Simon Tamás: A tegnapi bizottsági ülésen részt vett. Sokáig reménykedett abban, hogy sikerül a
beütőpályát megszerezni, de a CIB BANK Zrt. nem adott választ a megkereséseinkre. Elkerülhetetlen,
hogy az iskolát megépítsük, ezért fogja megszavazni ezt a javaslatot, mert az iskolára szükség van és a
kormánytámogatás is megszavazásra került. Javasolja a magasabb szintű tárgyalások lefolytatását a
bankkal a terület megvásárlása érdekében. A golfpálya egyéb területeinek parkosítása javasolt.
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Szabó Csaba: A PEKJB tárgyalta elfogadásra, javasolták.

Fülöp Zsolt (gödi lakos): A tegnapi bizottsági ülésen részt vettek többen, a nevükben is beszél.
Általános volt a gödi polgárok részéről az a megállapítás, hogy nem lett megvizsgálva minden terület.
Ilyenek a barna zónák, mint a beütőpálya, vagy a mezőgazdasági területek, amik nem
természetvédelmi területek. Ezekre nem terjedt ki a vizsgálat, hogy mit tudna az önkormányzat
megszerezni, kisajátítani vagy a kormány segítségét kérni. Ezután jöhetne szóba ez a terület, de ez
akkor sem elfogadható, hogy ott iskola épüljön. A természetvédelmi területnél forgalmat generálni, az
élővilágot zavarni nem lenne jó. Az iskolaépítés fontos, de nem most azonnali döntéskényszerbe hozni
az önkormányzatot. Az iskolaépítés állami feladat valóban. Sokan járnak a gödi iskolákba
Sződligetről, más településekről. A polgármester is elismerte ezt a bevezetőjében. Az lehet, hogy most
van nyitva a „kormánypénzcsap”, de ezért nem lehet a természetvédelmi területre rácsapni. Be kellene
vonni az országgyűlési képviselőt a lobbizásba. Támogatja azt a javaslatot is, hogy a CIB Bankkal a
magasabb szintű tárgyalásokat folytassák le.

Markó József: A terület megjelölésekor feltételeket kellett figyelembe venni, akkor meg kellett jelölni
egy önkormányzati tulajdonú telket. Ezt tudtuk megjelölni, ezt is előtte nem sokkal egy árverésen,
kedvező módon tudta az önkormányzat megszerezni 6 mFt-ért, melynek értéke akár 60 mFt is lehet.
Ha lett volna más lehetőség, akkor azt jelöljük meg, de nem volt megfelelő terület. Kisajátítani lehet,
de ezt az állam nem vállalja. Lehet még gondolkodni, de erre akkor nem volt lehetőség. A
javaslatoknak meg kell felelni a követelményrendszernek.

Fülöp Zsolt: Vannak mezőgazdasági területek.

Markó József: Vannak, de ez Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv módosítási
folyamat, mely hosszú éveket vehet igénybe.

Fülöp Zsolt: Göd egyedülálló értéke pusztulna el, ezt meg kell megvédeni. Dunakeszin mindent
elpusztítottak, amit lehet. Ez a terület el fog sorvadni. A természeti értékeink védelme fontos a jövő
generációja felé, kéri a megfontolást.

Markó József: Tiszteljük a véleményét. Nem arról van szó, hogy most van pénz, hanem igény van rá,
mert szükség van az iskolára. Ha van más javaslat, akkor meghallatjuk. A civil szerveződések, állami
szervek is mondanak erről szakmai véleményt, ezt végigjárja az önkormányzat.

Fülöp Zsolt. Nem látja, hogy az önkormányzat mindent megtenne azért, hogy e terület helyett másikat
keressen.

Markó József: Tiszteli az elhangzott véleményt, köszöni, hogy elmondta.

Fülöp Zsolt: A temetőtábla benépesülésével még több gyermek lesz.

Markó József: Jövő év szeptemberben már meg kell tölteni gyerekekkel, és a forrás is megszűnik.

Fülöp Zsolt: Állami feladat, ami nem az önkormányzatra nehezedik, az országgyűlési képviselő
segítségét kell majd igénybe venni. Egyedülálló természeti értéket fognak elpusztítani.

Markó József: Arról is volt már szó, hogy konténereket emelnek, vagy iskolabusszal szállítják a
gyerekeket Fótra iskolába, és nem lesz kötelezettség, mert a tankerületen belül kell megoldani a a
problémát. Kérdés, hogy mit szólnának ehhez a gödi szülők?

Fülöp Zsolt: Javaslata, hogy dolgozzon ki egy akciótervet az önkormányzat arra, hogy milyen más
alternatív lehetőséget vizsgál meg, milyen tárgyalásokat folytatnak majd. Lássunk erre határidőt,
felelőst, akár a beütőpályát érintő tárgyalásoknál, ahol le van írva minden, hogy ez tisztán látható
legyen.
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Markó József: Megfontoljuk a felvetést.

Bertáné Tarjányi Judit: Nem igaz az az állítás, hogy ez a terület egy természetvédelmi terület közepén,
helyezkedik el. Ez egy nyújtott téglalap alakú terület. A védőtávolságot meg kell tartani. A magterület
enyhébb, mint a természetvédelmi terület, ezeket nyilván meg kell majd védeni. Ezt már rengetegszer
elmondta. Felsorolja a terület négy oldalán lévő területi besorolást.

Markó József: A város nem ide akar, hanem ide kényszerül építeni, ha nem lesz más mód, terület,
akkor ide kell építeni.

Lenkei György: 5 milliárdos beruházás, mely a város egész éves költségvetését jóval meghaladja. Ezt
visszautasítani nem lehet. A másik dolog, hogy állami feladat ez elhangzott. Az érintett szülők itt
fognak reklamálni az önkormányzatnál, ha nem lesz iskola. 220-250 újszülött születik évente Gödön,
aminek örülünk, és ebbe a betelepülők nincsenek beleszámolva. Ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni.

Fülöp Zsolt: Önkormányzati tulajdonú lesz az épület?

Markó József: Ha a telek önkormányzati, akkor az épület is önkormányzati lesz. A tárgyalások
folynak, ezzel a kérdéssel mindennap foglalkozunk. Vannak problémák ezzel a telekkel is, a
közműveknek is ott kell majd lenni, ez is több száz millió forintot jelent. Ebben az ügyben
megszólítjuk az országgyűlési képviselőt is. Most ezt a döntést tudjuk meghozni, ezt a lehetőséget nem
lehet kihagyni. A CIB-bel is rendszeresen tárgyalunk.

Fülöp Zsolt: A CIB Bank bírságolható lenne azért, hogy ha nem végzi el az ingatlannal kapcsolatos
feladatait? Szívesen segít a bankkal való tárgyalásban.

Bertáné Tarjányi Judit: Hangsúlyozni szeretné, hogy a 025/5 hrsz.-ú terület semmilyen védettséget
nem élvez.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 58. oldalon lévő határozati javaslatról.

A képviselők 10 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták:

47/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. „Göd Város Településrendezési eszközeinek módosítása Göd, 025/5 hrsz. területre
tervezett iskola építésével kapcsolatban” című partnerségi egyeztetéshez készülő
Véleményezési dokumentációra beérkező véleményeket megismerte, az azokra adott
tervezői válaszokat elfogadja;

2. felkéri a Polgármestert, hogy Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) önkormányzati
rendelete 6. § (3) bekezdés alapján 2018. május 7-én 17 órára (a Gödi Polgármesteri
Hivatal tanácstermébe) lakossági fórum összehívását kezdeményezze;

3. amennyiben a lakossági fórumon nem érkezik a tervezetre érdemi észrevétel, akkor
felhatalmazza a Polgármestert a partnerségi egyeztetés hivatalos lezárására;

4. továbbá felkéri a Polgármestert a partnerségi egyeztetés lezárása után az államigazgatási
egyeztetési eljárás lefolytatására, valamint felhatalmazza az egyeztetési eljárással
kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Markó József polgármester
Határidő: 2018. május 31.

4) A Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Bertáné Tarjányi Judit: Nem a végső szavazás. Most arról kell dönteni, hogy államigazgatási eljárásra
bocsátja a testület a HÉSZ módosítását. Körülbelül egy éve döntött erről a testület. A jogszabályok
változtak. A Szabályozási Terv módosítási listája a 119-120. oldalon van. A HÉSZ szöveges részének
módosítása szintén szerepel az előterjesztésben. A döntés a második körös véleményezési eljárásra
bocsátható. A határozati javaslat a 118. oldalon található

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

48/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy

 Göd Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási
tervének módosítását alkalmasnak találja a 314/2012 kormányrendelet 38. §-a szerinti
véleményezési eljárás lefolytatására.

 Felkéri a polgármestert az államigazgatási egyeztetési eljárás lebonyolítására, valamint
felhatalmazza az egyeztetési eljárással kapcsolatban szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: polgármester, főépítész
Határidő: 2018. május 31.

5) Önkormányzati intézmények zöldfelület-kezelésére vonatkozó költségvetés jóváhagyása
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

Dr. Pintér György: A 175. oldalon található az előterjesztés. A Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta
ezt a napirendet. A 2018. évi költségvetés tervezésekor jelezték, hogy a zöldfelület-kezelési terv
később kerül benyújtásra.
Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság támogatta a határozati javaslatot.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

49/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy támogatja az Önkormányzat kezelésében lévő intézmények területén a fák
egészségügyi vizsgálatát és a szükséges faápolási teendők elvégzését. Erre a célra összesen 3401
eFt forrást biztosít, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék
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Felelős: Markó József polgármester
Hivatali felelős dr. Szinay József címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

6) A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

Dr. Pintér György. A testület novemberben elfogadta a Településellátó Szervezet Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Az igazgató javaslatokkal fordult a testület felé. A kiküldött anyag 92. oldalán
található a határozati javaslatunk.

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

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a módosítások elfogadásáról.

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

50/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Településellátó Szervezet (a továbbiakban: TESZ) Szervezeti és Működési Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:

a. III.2.3.3. módosított szöveg:
III.2.3.3. Közterület- és temetőfenntartási csoport

A csoport
- részt vesz a városi közterületek és temetők fenntartásában és hulladékmentesítésében,
- részt vesz a közparkok, játszóterek eszközállományának telepítésében és javításában,
- részt vesz a közterületi KRESZ-táblák és hulladéktároló edények kihelyezésében és

karbantartásában,
- szükség szerint közreműködik a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákban,

A csoport vezetője a Közterület- és temetőfenntartási csoportvezető, aki a csoporthoz tartozó
munkavállalók napi munkáját irányítja. A csoportvezető a napi munka megtervezéséhez köteles
egyeztetni az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának kijelölt
munkatársával.

b. IV.1.6. módosított szöveg:
A szabadság kiadását a felettes, mint munkahelyi vezető jóváhagyása után az igazgató
engedélyezi.

A Képviselő-testülete egyúttal felkéri a jegyzőt az elfogadott módosítások alapján a TESZ
SZMSZ-ének egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József jegyző
Rataj András TESZ igazgató

Határidő: azonnal
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7) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának
felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

Markó József: A sportlétesítményeket nagyrészt a Gödi Sportegyesület használja, de vannak külsősök
is. A városi sportfeladatokat a GSE segítségével látjuk el. A következő alkalommal visszatérünk erre a
napirendre.

8) A Gödi Termálstrandon alkalmazott belépőárak felülvizsgálata
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: A Településellátó Szervezet tett rá konkrét javaslatot. Az volt a gyakorlat eddig is, hogy
a belépők a gödi lakosoknak olcsóbbak, mint a más településről érkezőknek.

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

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

51/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Gödi Termálstrandon 2018. május 1. napjától – a nem gödi lakosok esetében – alkalmazott
egyes strandbelépők árát az alábbiak szerint határozza meg:

Belépőfajták
Bruttó árak (HUF)

Felnőtt belépők

Napijegy 1.650,-
17 óra utáni időszakra szóló belépő 950,-
6-8 óráig tartó időszakra szóló belépő 950,-
5 alkalomra szóló bérlet 6.500,-
10 alkalomra szóló bérlet 12.000,-
10 alkalomra szóló, 6-8 óráig vagy 17 óra utáni
időszakra vonatkozó bérlet

7.500,-

Gyermek, diák, nyugdíjas belépők

Napijegy 1.150,-
17 óra utáni időszakra szóló belépő 750,-
6-8 óráig tartó időszakra szóló belépő 750,-
5 alkalomra szóló bérlet 6.500,-
10 alkalomra szóló bérlet 9.500,-
10 alkalomra szóló, 6-8 óráig vagy 17 óra utáni
időszakra vonatkozó bérlet

5.800,-

A szombat éjszakai fürdőzésre szóló belépőárat egységesen (gödi és nem gödi lakosok
vonatkozásában) bruttó 1.250,- Ft-ban állapítja meg.

A gödi lakosok által fizetendő egyéb strandbelépők árát változatlanul hagyja.
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A belépők árának emelkedéséből származó többletbevétel várható becsült összege 10.000.000,-
Ft. A Településellátó Szervezet az intézményfinanszírozás összegét ezen összeggel csökkenteni
köteles a bevételnövekmény egyidejű és azonos összegű átvezetése mellett.

Felelős: Markó József polgármester
Felelős a költségvetési szerv részéről: Rataj András TESZ igazgató
Határidő: 2018. április 30.

9) A Településellátó Szervezet bér- és munkaidő-megállapítással kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester

Dr. Pintér György: A TESZ igazgatója két álláshelyre terjesztett be kérelmet a strandon lévő
takarítónői és a gépész álláshelyek bővítésére. A gépésznél tavaly hasonló tartalmú javaslat volt, erről
később döntünk. A határozati javaslat a 178. oldalon található, melyet felolvas.

Szabó Csaba: A PEKJB tárgyalta, az eredeti határozati javaslattól eltérő javaslatuk volt, de itt már az
elhangzottak szerint a módosított javaslat szerepel.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

52/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy jóváhagyja a Településellátó Szervezet részére az alábbi létszám előirányzat
módosítását:

- a strandon egy 6 órás takarítói álláshely bővítését 8 órás álláshelyre 417 000 Ft
pótelőirányzat biztosításával

Forrás: Tartalékok-feladattal nem terhelt tartalék

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ
igazgató
Határidő: azonnal

10) Együttműködési megállapodás a Gödi Termálstrand úszómedencéjének téliesítését célzó
sátorfedés megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: A strandon a nagyobbik medence fedést kaphat. Az Aquaworm Kft. a TAO pénzt hozná
a saját kapcsolati rendszeréből, kb. 30 mFt-ot. A sátor vászonból készülne. A Kft. kizárólagosságot
kér, ezeket nem biztos hogy szeretnénk. Ebben javaslatban az szerepel, hogy ahhoz járulunk hozzá,
hogy gyűjthessék a TAO pénzt. A többi dologban meglátjuk majd mi lesz a megállapodás. A medence
befedésével az üzemeltetési költségek is jelentősen megnövekedhetnek.

Dr. Pintér György: Az előterjesztés szövegéből látszik, hogy a napirendi pont címére is van
változtatási javaslat azért, hogy a cím és a tartalom fedjék egymást.

Lenkei György: Kizárólagos használatot kér a Kft., ezt nem tartja megfelelőnek. Pontos kimutatást
kellene kérni a tavaszi és az őszi bontási költségről, fűtési-világítási költségekről, mert lehet, hogy
ennyivel nem lesz több a bevétel.
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Markó József: Kizárólagosság alatt az úszósávok időbeli lefoglalását értik, a másik kérésük, hogy más
vízilabdával foglalkozó szervezet ne vehesse a medencét igénybe. Ez az a rész, ami nem biztos, hogy
elfogadható.

Simon Tamás: Az úszásoktatást támogatni kell. Ez a medence tanmedence lehet, ezért előnyt jelent a
befedése. A jelenlegi és potenciálisan használók körét tisztázni kell. Tisztázni kell az iskolák
medencehasználatát is.

Dr. Szinay József: Az előterjesztés 3. bekezdésének 2. sorában a „…. továbbá szükséges az is ” helyett
a „… továbbá szükséges lehet az is” mondatrész szerepeljen, mivel a sátorfedés nem ingatlannak,
hanem ingóságnak minősül. Az előterjesztés határozati részében ez nem szerepel.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

53/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

hozzájárul ahhoz, hogy az Aquaworm Kft. a társasági adóról (TAO) szóló törvény alapján
pályázatot nyújtson be a Magyar Vízilabda Szövetséghez (MVLSZ) felé a 6602 hrsz.-ú Gödi
Termálstrand területén lévő zongora alakú medence téliesítésére.

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes jegyző
Határidő: azonnal

11) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Rákóczi Ferenc utca felújítása -
pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Markó József: A város legnagyobb problémája az útépítés, melyre pályázati úton ritkán van lehetőség,
saját forrásból kell megvalósítani. Folyamatosan emelkedik az útépítések ára. A Rákóczi Ferenc utca
keskeny és rossz állapotú.

Popele Julianna: Három célra lehet pályázni. Ezek közül a belterületi utakra nyújtanánk be pályázatot,
a Rákóczi utca Duna út és az Ilka patak közötti részére. Elsőként a Duna út és a Sport utca között
szélesítenék az utat és a teljes felületet felújítanák. A további útszakaszra, az Ilka patak és a Fácán
Óvoda közti részre nem lehet benyújtani a pályázatot, mert az út nem önkormányzati tulajdon. Ez a
rész már felújításra került. A most megjelölt útszakasz igazán rossz állapotú. A zárt csapadékrendszert
más forrásból kell megvalósítani. A pályázati támogatás 30 mFt, azaz 85 % -os, 34.694.054,- Ft önrész
szükséges.

Markó József: Minden lehetőséget ki kell használni. Felsőgödön a Mayerffy utca és a Család utca,
Alsógödön pedig négy utca fog megépülni, pályázati vagy egyéb forrásból.

Szabó Csaba: A PEKJB tárgyalta, elfogadásra javasolták.

Simon Tamás: Indokolt és régóta esedékes az útfelújítás. Javasolja a Huzella Általános iskola előtt, a
Petőfi Sándor utca szakaszát beütemezni, a másik javaslata pedig a Béke út Dunára levezető szakasza
lenne.

Markó József: Igen, számos utca lenne, amit még be kellene tervezni, de a lehetőségek korlátozottak.
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Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

54/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

dönt arról, hogy a 2018. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” pályázaton rész kíván venni.

A támogatási célok közül a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására alcél keretében a
„Rákóczi Ferenc utca burkolat felújítása és szélesítése a Duna út – Ilka patak között ” tárgyú
pályázatot nyújtja be.

Megvalósítás bruttó összege:                                                                              64.694.054,-Ft
Igényelhető támogatás (85 %, max. 30 millió Ft) 30.000.000,-Ft
Önrész: 34.694.054,-Ft

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 31.266.000,-Ft-ot a 2018. évi tartalék előirányzat,
pályázatok önrésze keret terhére biztosítja, továbbá 3.428.054 Ft-ot a 2018. évi tartalék
előirányzat Göd infrastrukturális fejlesztése – Beruházási tartalék keret terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására.

Felelős: Markó József polgármester, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.
Határidő: 2018. május 2.

12) Tájékoztató a Gödi Kincsem Óvoda főépületének ideiglenes, az építkezés időszakára terjedő
kiváltásáról

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

Markó József: Az épületben semmi nem képvisel már értéket. 150-180 gyermeket kell elhelyezni egy
évre. Jövő őszre, szeptemberben egy új óvoda áll majd ott. A belső felszerelésre is remélhetőleg
találunk majd forrást. A jegyző úr és a kollegák dolgoznak a gyermekek ideiglenes elhelyezésén.

dr. Szinay József: A 150-170 gyermekből 130 elhelyezésére már találtunk megoldást. A
konténeróvoda nem megfelelő megoldás. Lehetőség nyílik 24 gyerek elhelyezése a bölcsődében egy
óvodai csoportba. A régi, Rákóczi utcai bölcsőde felújításáról dönteni kellene a testületnek, ezen kívül
a régi Kincsem épületben, ami nem kerül bontásra 30 gyermeket lehet elhelyezni, továbbá a Csalogány
óvodaegység tornaszobájában is 30 gyermeket. A református egyház képviselőjét is megkerestük és
gyermekeket a református parókián is elhelyezhetők, valamint az Ady Klubban. A volt Kék Duna
üdülőben 4 óvodai csoport is elhelyezhető lenne. Most 132 gyermek elhelyezése látszik biztosítottnak.

dr. Pintér György: A szülőknek jelezték, hogy lehetőség nyílna az otthoni, kisebb csoportokban
történő elhelyezésre, mely támogatást élvezne.

Markó József: Köszöni a tájékoztatást, erről nem kell szavazni.

13) Az Önkormányzattal szemben - meghiúsult házasságkötés miatt - támasztott kártérítési igény (zárt
ülés, külön jegyzőkönyv)
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14) Egyebek:

Lenkei György: A Fóti utca és a Munkácsy út lezárásánál a földutakon közlekednek, iszonyatos por
van, ezt az ott élők kifogásolták. Zábrády Arnold megkereste az építkezés vezetőjét, aki ígéretét nem
tartja. Kéri a polgármester úr segítségét az ügyben. A locsolóautó is rendelkezésre áll.

I) Gödi SE - -Asztalitenisz Szakosztály – versenyasztal-vásárlás
Előterjesztő: Markó József polgármester

dr. Pintér György: Március 15-én Kóczán Mór díjat kaptak. Javasolja a 182. oldalon lévő határozati
javaslat elfogadását.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

55/2018. (IV. 26.) Ök. határozat
Gödi SE - Asztalitenisz szakosztály - versenyasztal vásárlás

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a 2018. év Kóczán Mór díj egyik nyertese, a Gödi Sportegyesület Asztalitenisz
Szakosztálya számára biztosít egy versenyasztalt, melynek költsége 150 000 Ft.

Forrás: Tartalékok – Sportszakosztályok támogatása
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Markó József polgármester

II) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Bertáné Tarjányi Judit: Két partner e-mail címe változott. Robert Nikolett kifogásokat emelt és
egészségügyi állapotára is hivatkozással lemondott. Az általa tett észrevételeket a Szabályozási Terv
készítője válaszolta meg. Kéri a rendeletmódosítás elfogadását.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018. (….) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.)

önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének
helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §
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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

1. melléklet a 16/2018. (V. 2.) Ök. rendelethez

1. melléklet a 23/2017. (VIII. 1.) Ök. rendelethez

Az egyeztetésben részt vevő partnerek

Sorszám A szervezet neve Címe Értesítési címe
Nyilatkozattételre

jogosult
képviselője

Tájékoztatás
módja

1. Gödi Evangélikus
Leányegyház

2131 Göd,
Luther u. 5 ittzesm@gmail.com Dr Ittzés Mihály e-mail + honlap

2. Gödi
Horgászegyesület

2131 Göd, Szt.
István u. 25. godihe@gmail.com Görbe Zoltán e-mail + honlap

3. Gödi Kertbarát
Klub

2131 Göd,
Fürdő u. 9.

zlaci@beco.hu;
czomboslajos@gmail.com Zombory László e-mail + honlap

4.
Gödi Sirály
Közhasznú
Egyesület

2131 Göd,
Duna út 7. godisiraly@t-online.hu Rataj András e-mail + honlap

5.
Gödi

Városfejlesztő és
Szépítő Egyesület

2131 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

7. Városvédők
Egyesülete (VVE)

2132 Göd,
Rózsa utca 33.

C ép. Fsz. 2

rabai.zita@gmail.com,
tamas.arva@mail.com

Rábai Zita,
Árva Tamás e-mail + honlap

8. Cseriné Bakos
Anikó

2131 Göd,
Kóczán Mór u.

12/b
cseriani88@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
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12. Tátrai Sándor
2131 Göd,

Kerekerdő u.
13/2.

tatrai.sandor@gmail.com e-mail + honlap

13. Prétor Csaba
2131 Göd,

Rómaiak útja
2/B

pretor@outlook.com e-mail + honlap

III) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése - pályázat
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

dr. Szinay József: A József Attila Művelődési Házra igényelhető pályázatról van szó. Kéri a határozati
javaslat elfogadását.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

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

56/2018. (IV. 26.) Ök. határozat
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételről

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy

- részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás” 2018. évi pályázaton,

- a Göd Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) sz. rendelet 12. számú
mellékletének (2018. évi tartalék előirányzat) 26. sora alatt szereplő „Kincsem udvarház
- burkolás, riasztó kiépítése” céljára biztosított 16 000 000 Ft-ot pályázati önrész céljára
elkülönít, továbbá a 12. számú mellékletének (2018. évi tartalék előirányzat) 20. sora
alatt szereplő „JAMH-érdekeltségnövelő támogatás” sorról 500 000 Ft-ot elkülönít,
mindösszesen 16 500 000 Ft-ot pályázati önrész céljára biztosít.

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatás igénylés benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.

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

IV) Fakivágási feladatok megrendelésének jóváhagyása
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

Szász-Vadász Endre: A Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és határozatot hozott 10.120 eFt
összegre vonatkozóan, viszont a bizottság az 1 mFt-ot meghaladó érték után csak javaslatot tehet, így
a Képviselő-testület jóváhagyására van szükség.

Markó József: Egyre nagyobb a fakivágásokra szánt összeg. Ez miért van? Korábban 4 mFt körüli
összeg volt a költségvetésbe betervezve.

Szász-Vadász Endre: A fák öregszenek. A viharkárok és egyéb nem várt események is befolyásolták
az összeg emelkedését.
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Markó József: A konkrét szerződést meg kell nézni. Az összeg soknak tűnik. 10 mFt-os költségvetési
keretet javasol, határozat módosítással. Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a módosított
javaslatról.

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

57/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe a fakivágási feladatok
megrendelésére 10 mFt összegű keretet biztosít.

Forrás: 2018. évi Környezetvédelmi feladatok
Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal

V) Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök, Lenkei György SZB elnök

dr. Pintér György: A 206. oldalon található a KOSB határozat, kéri a jóváhagyást. A „Mozogj Velünk
Göd” rendezvény támogatásával kapcsolatban felolvassa a módosító határozati javaslatot.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy az elhangzott módosító javaslat figyelembevételével
szavazzanak az előterjesztésekről.

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

58/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Diótörő előadás költségeire 230.000 Ft összegű támogatást nyújt a Gödi Diáksport Egyesület
részére.

Fedezet: 2018. évi Sportszakosztályok támogatása költségvetési sor

Felelős: Markó József polgármester
Határidő: értelemszerűen

59/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

támogatja, hogy 2018. június 19-től augusztus 30-ig, összesen 22 alkalommal között a
résztvevők számára ingyenes tornázási lehetőség kerüljön megrendezésre „Mozogj
Velünk Göd” néven, melyhez 190.000,- Ft, azaz egyszázkilencvenezer forint összegű
keretet biztosít.
Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos szerződéseket készítesse el,
valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvényhez kapcsolódó
szerződéseket írja alá.
Fedezete: „Sportszakosztályok támogatása” költségvetési sor
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Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző

60/2018. (IV. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

180.000,- Ft-tal támogatja a Gyerünk Meglesz Alapítvány (székhely: 2131 Göd, József A. u.
29/B, képviseli: dr. Mikesy Orsolya kuratóriumi elnök, bankszámlaszám: 10400023-50526876-
69741000) által szervezett nyári gyermektáboroztatást (utazás, étkezés, eszközök, bérleti díjak) a
Szociális Bizottság pénzügyi kerete terhére.

Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a meghívó szerinti 15. napirendi
pontot zárt ülésen tárgyalják.

Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

kmf.

Markó József dr. Szinay József
polgármester                                                                     címzetes főjegyző


