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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2018. szeptember 27. napján 9.00 órai kezdettel a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében  

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti nyílt ülése 

 

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

Ismerteti, hogy a napirendi pontoknál változás lesz. Egyebekben a Pesti úton lévő munkásszállás 

megjelölésű ingatlanról szeretne beszélni a kérelmezőktől érkezett levélre reagálva. 

 

Lenkei György: Egyebekben forgalomlassító tábla kihelyezését kéri a Zrínyi Miklós utcába. 

 

dr. Szinay József: Az iparterület létrehozásával és a volt golfpálya megvételével kapcsolatban 2018. 

október 1. napján rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz. 

 

Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság által támogatott kérése volt a sorompó visszatétele az 

eredeti helyére a Széchenyi strandnál. Egyebekben a régi, meglévő sorompó, behajtani tilos táblával 

kiegészített visszahelyezésére tenne javaslatot. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket az elhangzott, egyebekben tárgyalandó kiegészítésekkel a 

napirendi pontok elfogadására.  

 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi ülésen tárgyalandó napirendi pontokat 

fogadják el. 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

3) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázaton  

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

4) A Közterület-felügyelet 2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

5) A Településellátó Szervezet tevékenységeiről szóló 2018. évi beszámoló  

Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató 

 

6) A Helyi Építési Szabályzat módosításának végső véleményezési eljárásra bocsátása  

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

7) A 037-es táblára (temetőtáblára) vonatkozó telepítési tanulmányterv 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

8) A Piarista Szakközépiskolára vonatkozó telepítési tanulmányterv 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
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9) A Göd 05/12 hrsz.-ú külterületi ingatlan belterületbe vonása  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

10) A Béke úti óvoda előtti terület parkolási rendjének szabályozása 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 

 

11) Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Kastély Óvoda és a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére  

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

12)  Óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna önként vállalt feladat további 

biztosítása   

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

13) Egyebek – Forgalomtechnikai döntések 

Előterjesztő: Lenkei György és Kovacsik Tamás képviselők 

 

14) Döntés a 13-166-2/2018. ügyiratszámú, ingatlan rendbetételére kötelező határozat ellen 

benyújtott fellebbezés tárgyában (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Felkéri a pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Kovács Krisztina: A féléves rendeletmódosításban a kötelező módosítások átvezetése történik az 

intézményeknél és az Önkormányzatnál az államkincstári teljesítések alapján. Az intézmények saját 

hatáskörben végzett módosításaik, az ágazati bérpótlékok és a pótelőirányzatok is átvezetésre kerültek. 

Kéri az előterjesztés elfogadást. 

 

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

előterjesztést, elfogadásra javasolják. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelete  

Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendeletét: 

 

1. § 

 

Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

A) Költségvetési bevételi főösszegét 3 203 728 ezer forintban 

B) Költségvetési kiadási főösszegét 4 992 992 ezer forintban 

C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -1 789 264 ezer forintban 

D) Belső finanszírozásának bevételi összegét (előző évi pénzmaradványok 2018. évi 

költségvetési tervezetben igénybevett összege) 1 524 702 ezer forintban 

E) Külső finanszírozás (hitelfelvétel) bevételi összegét 302 260 ezer forintban 

F) Külső finanszírozás kiadási összegét 37 698 ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) A költségvetés főösszege 5 030 690 ezer forint. 

(3) Működési többlet 174 629 ezer forint, a felhalmozási hiány 1 963 893 ezer forint. 

(4) A belső finanszírozás bevétele 1 524 702 ezer forint. 

(5) A külső finanszírozás bevétele 302 260 ezer forint. A külső finanszírozás kiadása 37 698 ezer 

forint. 

(6) A működési többlet, a belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási 

hiányt és a külső finanszírozás kiadásait. 

 

2. § 

 

A R mellékletét képező 1.-14/2. és a 21. számú mellékletek helyébe e rendelet 1.-14/2. és 21. számú 

mellékletei lépnek. 

 

3. § 

Záró rendelkezések 

 

E 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. október hó 1. 

napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 



466 
 



467 
 



468 
 



469 
 



470 
 



471 
 



472 
 



473 
 



474 
 



475 
 



476 
 



477 
 



478 
 



479 
 



480 
 



481 
 



482 
 



483 
 



484 
 



485 
 



486 
 



487 
 



488 
 

 
  



489 
 

 

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

dr. Pintér György: Két tényt emel ki. A költségvetés főösszege 5 mrd Ft felett van, ez legalább 9 mrd 

Ft-ra megy fel a második félévben. A város egésze tekintetében a bevételek 65 %-a teljesült, ez azt 

jelenti, hogy a város likvid. A kiadási oldal várhatóan a második félévben növekszik majd. 

 

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

az előterjesztést, elfogadásra javasolták. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra- 

 

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

 

141/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Göd Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázaton 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Ez egy abszolút bevált rendszer. Az oktatási bizottságon elhangzott kisebb 

módosítások beépítéséével a cél továbbra is az, hogy a jól tanuló gödi gyerekek plusz motivációt 

kapjanak a jó eredmény eléréséhez. A pályázati kiírásokban érdemi változások nincsenek. 

 

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

elfogadásra javasolta.  

 

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

javaslatokról. 

 

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

 

142/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2018/2019-es tanévre meghirdeti a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot a mellékelt pályázati kiírás szerint. Egyúttal dönt, hogy a Wigner Jenő 

Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 2019. évi költségvetésben 4,5 millió forint 

kerüljön betervezésre. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelemszerű 
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143/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. Egyúttal dönt, hogy a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2019. évi költségvetésben 4,5 millió forint kerüljön 

betervezésre. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelemszerű 

 

 

4) A Közterület-felügyelet 2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

Markó József: Naponta jelentkező kérdéskör a Közterület-felügyelet létszáma és az, hogy mire 

jogosultak. Kérdés, hogy mit tehetnek meg és mit nem a törvény szerint. Például szabálytalan 

parkolás, égetés és egyéb ügyek tekintetében.  

 

dr. Nagy Atilla: A közterület-felügyelő köztisztviselő, szemlét tarthat, jegyzőkönyvet vehet fel. 

Amiben több mint egy általános hatáskörű tisztviselő az az, hogy igazoltathatnak. Azokat a 

gépkocsikat, amire nem helyi, hanem magasabb rendű jogszabály felhatalmazást ad, behajtásuk 

jogszerűségét ellenőrizhetik, de például súlykorlátozásnál nem. Továbbá kényszerintézkedéseket 

foganatosíthatnak, de ezzel nem kíván élni a városvezetés. 

A jogszabályok sok esetben a „közreműködik” szót használják velük kapcsolatban. Kérésre 

alkalomszerűen bevonhatók környezetvédelmi és építésügyi ügyekbe, viszont rengeteg területen kell 

részt venniük. Napi munkájuk a közterület általános rendjének fenntartása, a közterületfoglalások, és 

egyéb kirívó ügyek észrevételezése. Az örök favorit a várakozásos parkolások ellenőrzése. Az 

általános gócpontokra, ha létszámban elegen vannak, akkor elmennek. A menetrendszerű bejárásokat 

50 %-ban tudják teljesíteni. A lakosság több esetben őket hívja. A kerti hulladék égetése is gondként 

jelentkezik. A kollegák sem péntek délután, sem szombati napokon nem dolgoznak. Létszámbővítésük 

az általános ügykörökhöz képest ellátandó növekvő terület miatt indokolt lenne. Az évközi 

munkarendre javaslatot fog tenni. a rendőrség jelenléte is megvan a városban. A közterület-felügyelő 

hatósági személy. A beszámolóval kapcsolatos kérdésekre igény esetén válaszol. 

 

Markó József. Szabálytalan parkolásért a figyelmeztetés sok volt, de büntetés egy sem. Nem alapcél a 

büntetés, de arányokban azért kellene büntetést is kiróni.  

 

dr. Nagy Atilla: Priusznyilvántartást vezetnek, s ennek figyelembevételével büntetnek. Egy tegnapi 

közlekedéssel kapcsolatos esetet ismertet. Közterület-használatról akkor beszélünk, ha 72 órán túl 

tárolnak a közterületen valamit. 

 

Markó József: A termálfürdő környékén sok autó helytelenül parkol. ezt kéri, hogy készítsenek 

javaslatot, szabályzatot ennek megszüntetésére.  

 

Szabó Csaba: Kérdése, hogy a polgárőrségekkel való együttműködést, hogy sikerült foganatosítani? 

 

dr. Nagy Atilla: Régi szóbeli megállapodás él, miszerint a Dunakanyar Polgárőrség a Huzella iskola 

környékén mozog. A gödi városi polgárőrségnél nehezebb a feladatellátás.  

 

dr. Pintér György képviselő kiment. 

 

Markó József: a Dunakanyar Polgárőséggel az esti órákban is gyakran találkozni. a gödi városi 

polgárőrséggel viszont nem. 
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Szabó Csaba: Előző kérdésénél főleg a hétvégékre gondolt. 

 

dr. Nagy Atilla: Korábban volt erre példa, hogy hétvégén a polgárőrök részben helyettesítették a 

köztereseket. 

 

Szász-Vadász Endre: A Környezetvédelmi Bizottság a beszámolót tárgyalta. 

 

Markó József: Az iparterület bővítése miatt több lesz a munkás a városban, a hétvégéken is. Erre 

valamilyen megoldást kell találni. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Sok kellemetlenség származik abból, hogy a településképi kötelezéseknél a 

felszólítottak gyakran hivatkoznak másoknál a jogkövetkezmény hiányára. 

 

dr. Pintér György képviselő visszajött. 

 

A kerítésekkel kapcsolatban: minden utcai kerítés bejelentésköteles. Tilos a nádszövetkerítés 

használata. Kéri, hogy a bejelentés nélküli tevékenységeket a közteresek jelezzék felé, hogy az 

intézkedéseket megtehesse. 

 

Simon Tamás: Közterület-fenntartási megbeszéléseken foglalkoztak a témával korábban. Kérése volt 

az eljárásrend ismertetése és a folyamatrend kialakítása, hogy a lakossági is tudja, hogy mire számíthat 

az intézkedések során. Az ellenőrzési feladatoknál azt javasolja, hogy ezt tisztázzák, mi az, amit a 

törvény megenged és mi az, amit nem, mit ellenőrizhetnek és mit nem. A közösségi együttélés 

szabályaival kapcsolatban elmondja, hogy van egy probléma, amit át kellene gondolni. Hétvége és 

vasárnap, a tartós zaj okozására és a munkagépekre gondol. A polgárőrök a hétvégi jelenlétre kaptak 

támogatást. Erőforráshiányra hivatkoznak, ez megoldásra vár. Az új buszok iskolák körüli mozgását 

elősegítik a közteresek. Az éjszakai italozás kapcsán a polgárőrséggel vegyék fel a kapcsolatot. 

 

dr. Szinay József: Általánosságban elmondja, hogy a jelenlegi létszám megfelelően és jól végzi a 

munkáját. A személyi állomány rátermett, ez köszönhető a jelenlegi jól képzett vezetőnek, aki ezt 

megfelelően kezeli. A közterületen való italozást a rendőrség jelzi, ez főképp az iskolaszüneti, nyáresti 

időszakban okoz problémát. 

 

Lenkei György képviselő kiment. 

 

Kapun belül a telken, tiltott időpontban történő avarégetés kapcsán - ez valamelyik közösségi oldalon 

jelent meg - a tulajdonos, ha nem engedi, akkor a közteres nem mehet be. Feljelentést tehet, így 

részben maga és részben a Hatósági Osztály végzi.  

 

dr. Nagy Atilla: Viszont a közterület-felügyelő jogszerűen fotóz és filmez.  

 

Markó József: Az elmúlt évekhez képest a Közterület-felügyelet most teljesít a legjobban. Felkéri a 

képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

144/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Közterület-felügyelet  2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 
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5) A Településellátó Szervezet tevékenységeiről szóló 2018. évi beszámoló 

Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató 

 

Rataj András: A Településellátó Szervezet két részletben számol be a tevékenységeiről, egyrészt 

márciusban a műszaki, karbantartásiról (ez melléklete az anyagnak), másrészt most. Mindig kérdés, 

hogy a szerteágazó tevékenységi körből miről számoljanak be. Most egy tömörebb, egyszerűsített 

beszámolót készítettek, de ha van rá igény, akkor további kiegészítéseket tudnak tenni. 

 

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

elfogadásra javasolják. 

 

Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta az anyagot, szintén javasolják elfogadni. 

 

Markó József: Kiemelné az anyagból az alacsony bérezés és a szakemberhiányból adódó problémákat. 

A fizikai dolgozóknál a minimálbér körüli díjazás van. ez nem túl vonzó. itt kell előre lépni. ha a város 

anyagi körülményei nőnek, akkor ezen változtatni kell. 

 

dr. Szinay József: A TESZ munkatársaira is igaz, hogy tavaly év januárjától béremelést hajtottak végre 

náluk. A jövőben a bérfejlesztések során a köztisztviselők és a közalkalmazottak egyaránt kell, hogy 

részesüljenek belőle. 

 

Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerült, hogy egy esztendőben ne kétszer, 

hanem csak egyszer számoljon be a TESZ. 

 

Markó József: Véleménye szerint nem megterhelő feladat, a beszámolók elkészítése nem okozhat 

gondot. A kérdés, honnan jött a felvetés. 

 

Kovacsik Tamás: Magától a TESZ-től. 

 

Rataj András: A karbantartásról és a műszaki dolgokról be lehet számolni tételesen, azonban ha egy 

átláthatóbb, egyszerűbb tevékenységi beszámoló is megfelelne, akkor egy is elég lenne, amely egy 

számokkal alátámasztott pénzügyi beszámolóval egészülhetne ki. 

 

dr. Pintér György: Az Önkormányzat féléves beszámolójáról szavaztunk, melynek része a TESZ 

pénzügyi beszámolója.  

 

Leneki György képviselő visszajött. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

145/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Településellátó Szervezet tevékenységeiről szóló 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 
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6) A Helyi Építési Szabályzat módosításának végső véleményezési eljárásra bocsátása 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

Bertáné Tarjányi Judit: 150 oldalas az anyag. Az összes beérkezett vélemény benne van. A 

véleményeztetés 2. köre lezárult, Most a végső véleményeztetés van hátra. Ezt az állami főépítészhez 

kell benyújtani, aki 15 napon belül nyilatkozik róla. A tervekben egy változás történt, a Héder villát a 

műemlékvédelem védettség alá helyezte. Két észrevétel érkezett a strandtól északra kialakítandó útra. 

A természetvédelmi hatóság véleménye a VKB ülés után érkezett be, a 246. oldalon megtalálható az 

anyagban. A másik a mobiltornyokra vonatkozott, itt a hírközlési hatóság kifogásolt. El kell kerülni a 

törvényességi észrevételt, ezért a kifogásolt pont törlése szerepel az anyagban. A többi pontosítás nem 

érdemi, nincs szükség egyeztető tárgyalásra, mert nem maradt eltérő vélemény. Javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy bocsássa az anyagot az állami főépítészhez. Az onnan visszaérkező záróvéleményről 

a Képviselő-testületnek még szavaznia kell. 

 

Szabó Csaba: Az építéshatóság Dunakeszin van, akkor helyben, hogy lehet ezen szabályoknak érvényt 

szerezni? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Településképi véleményezésre kerülnek az építkezések. A főépítész 

véleményét meghallgatva a polgármester dönt arról, hogy mehet-e engedélyezésre, megfelel-e a 

HÉSZ-nek. A HÉSZ mind az építési engedélyköteles tevékenységeknél, az egyszerű bejelentéseseknél 

és a településképi bejelentéseknél is alkalmazandó. 

 

Markó József: Ide ezek nagy része nem kerül, mert csak az engedélyköteles építéseknél kötelező. 

Mostanában nem találkozott ilyen anyagokkal. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Szabadsága alatt a polgármester helyettesíti. 

 

Simon Tamás: Az Önkormányzat tűrni köteles közterületen mobiltorony létesítését. Ehhez a megfelelő 

engedélyek kellenek. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A településképi rendelet tartalmaz erre vonatkozó szabályozást. 

 

Markó József: Ha nem tudunk megegyezni, akkor a szolgáltató elhelyezheti a közterületen a tornyot. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A közterület lehet állami vagy önkormányzati. 

 

Szabó Csaba: Az építéshatóság visszakerülhetne Gödhöz? 

 

dr. Szinay József: Nem, erről törvény rendelkezik. A kormányzat a hatáskörök centralizására 

törekszik, minden település a járásközpontjához tartozik. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A kormányzat elképzelése, hogy a járási kormányhivatalba kerülnek az 

építéshatóságok.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az eljárásra bocsátásról. 

 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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146/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 

 

1. a „Göd Város Településfejlesztési Koncepciója, valamint Településrendezési eszközeinek 

módosítása” című véleményezési dokumentációra érkezett állásfoglalásokra adott 

tervezői válaszokat, valamint az államigazgatási szervek részéről a véleményezés során 

javasolt módosításokat, pontosításokat és kiegészítéseket elfogadja. 

2. kifogást emelő érdemi észrevétel hiányában nem tartja indokoltnak egyeztető tárgyalás 

összehívását.  

3. felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. 

§ (1) bekezdése alapján szerezze be / kérje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

Pest megyei Kormányhivatal végső szakmai véleményét, 

4. felhatalmazza a polgármestert a településfejlesztési koncepció és a településrendezési 

eszközök elfogadásához szükséges további intézkedések megtételére, dokumentumok 

aláírására.  

5. felkéri a polgármestert, hogy a végső szakmai vélemény beérkezése után terjessze be a 

településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület elé végső jóváhagyásra.  

  

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 

7) A 037-es táblára (temetőtáblára) vonatkozó telepítési tanulmányterv 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A 2004-es TSZT vegyes kertvárosias területbe sorolta, a véleményező 

partnerek is tudomásul vették. A korábbi önkormányzati vállalások erre a testületre is kötelezőek. 

Kompromisszumos eredmények születtek. A tanulmányterv célja és értelme, hogy egy 

településrendezési szerződést készítsen elő. A tanulmánytervnek akkor van értelme, ha ezt a 

szerződést előkészíti, ami részletes szabályokat tartalmazhat. Itt fontos a kellő részletesség. A 

kialakított anyaghoz képest tegnap több anyag érkezett és mint előterjesztő befogadja azokat. Az itt 

jelen lévő beruházni szándékozók is elfogadták. A 3 kiegészítő javaslatot felolvassa, mert nem került 

írásban kiküldésre: 

 

I. 1.6.2.3. “Csapadékvíz-elvezetés” című pontnál: “Ahol az műszakilag lehetséges, és indokolt, zárt 

csapadékvíz befogadó- és elvezető hálózat létesül.”. Ahol ez műszakilag nem lehetséges, nyílt árkos 

csapadékvíz elvezetés tervezett, gyeprácsos burkolattal.”  

II. Az Öregfutó út melletti szabályozatlanként jelölt  területet a terület többi részével csak egy út köti 

össze, legalább még egy útra szükség van. 

III. A Vt 2000 övezetben tisztázandó a rendeltetési egységek száma,  befejezett 200 m2-ként 1  és a   9 

méteres épületmagasság helyett 8 méteres épületmagasság elfogadását javasoljuk. (Orgonaházak) 

 

Markó József: A beruházókat korlátozó javaslatok voltak. Kiegészíti és pontosítja az elhangzott 

javaslatokat.  

 

Szabó Csaba: Út, járda szerepel-e tervek között? Ki oldja meg ezek kivitelezését?  

 

Bertáné Tarjányi Judit: A terv a tervezetek között megtalálható a honlapon. Javasolt keresztszelvények 

vannak az utakon. Ez tipikusan településrendezési szerződés téma.  
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Markó József: Mindent, a közműveket is beleértve és ideértve a telekommunikációs hálózatot is a 

kivitelezőnek ki kell építenie. Azt is el kell érni, hogy valamelyik telekommunikációs szolgáltató 

kötelezettséget vállaljon előre a bekötésre. Jelenleg egy szolgáltató van az Oázis lakóparkban. Ezt meg 

kell oldani, hogy legyen több szolgáltató. 

 

Simon Tamás: Csapadékvíz témában a Lázár Vilmos utcában a szikkasztó és árokrendszer jól 

működik. Az Erzsébet liget utcában, viszont nincs megfelelő kiépítés.  

 

Markó József: A nominális adatokon a településrendezési szerződés nem fog változtatni. 

 

Markó: József: A Képviselő-testület vagy elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, valamint a 

főépítészt a további egyeztetésekre vagy nem. Kérdés, hogy ez egy vagy kétmenetes legyen? Az 

előkészítési munkák mehetnek-e párhuzamosan a HÉSZ véleményezési eljárásának elfogadásával? 

Felkéri a képviselőket arra, hogy a módosító javaslat figyelembevételével szavazzanak a határozati 

javaslatról.  

 

A képviselők 9 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 

 

147/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. Úgy dönt, hogy a „TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Göd Város Temető-tábla 

területére vonatkozóan” című, 2018. júliusban  - az Archi-Profil Bt., Cs. Kelemen Ágnes 

településrendező tervező által - készített telepítési tanulmánytervre a partnerségi 

egyeztetés során beérkezett véleményeket megismerte, az azokra adott tervezői 

válaszokat elfogadja; 

 

2. A véleményezést lezáró 2018. június 14-én kelt jegyzőkönyv az 1. pont szerinti telepítési 

tanulmányterv 1. mellékletét képezi; 

 

3. Az 1. pont szerinti telepítési tanulmánytervet az előterjesztéshez csatolt 1. melléklet 

szerinti tartalommal, a későbbiekben megkötendő településrendezési szerződés 

mellékleteként elfogadja; 

 

4. A  3. pontban elfogadott telepítési tanulmányterv alapján felkéri a polgármestert Göd 

város Temető-tábla területére készítendő településrendezési eszközök teljes eljárásban 

történő módosítására vonatkozó településtervezési szerződés megkötésére és a HÉSZ 

megrendelésére; 

 

5. A Göd, Temető-tábla területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítása 

elfogadásának feltétele, hogy  a beruházóknak teljesíteniük kell a telepítési 

tanulmányterv 1. mellékletét képező jegyzőkönyv valamennyi pontját, csatolni kell a 

tulajdonosi hozzájárulásokat, elfogadó nyilatkozatot; 

 

6. Felkéri a polgármestert az ATID Kft.-vel megkötendő településrendezési szerződés, 

gazdasági megállapodás előkészítésére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2018. november 30. 

 

 

8) A Piarista Szakközépiskolára vonatkozó telepítési tanulmányterv 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
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Bertáné Tarjányi Judit: Az önkormányzati rendelet szerint természetileg érzékeny területen van a 

Duna-part és a botanikus kert között. A tervezők benyújtották a tervet, a koncepciójuk visszafogott, 

szolid épületek, mert a villa maga díszes. A benyújtott anyaghoz képest a csapvízzel kapcsolatban tett 

észrevételt. Ezután ismét javaslatot tettek. A közútkezelői hozzájárulásban szereplő feltételeket 

betartják. két szavazásra van szükség. Az egyik a tanulmányterv elfogadása. A másik a tulajdonosi 

hozzájárulás megadása, hogy zárt rendszerben a Dunához vezessék a csapadékvizet. 

 

Markó József: Kéri a csapadékvíz-elvezetési terv készítőjének elérhetőségét. 

 

 

Szabó Csaba: A csapadékvíz elvezetésére vonatkozik a tanulmányterv? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Nem, az egészre. Városrendezési tanulmánytervet fogadott el korábban a 

Képviselő-testület. Több épületet építenek, nyilatkozatuk szerint a szakképzés marad. 

 

Lenkei György: Az igazgatónak feltették a kérdést, hogy változtatnak-e az iskolán? Esetleg elit iskolát 

csinálnak-e belőle, de nem, ugyanazokat a gyerekeket várják, mint eddig.  

 

Markó József: Felkéri a Képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről az elhangzott 

kiegészítésnek megfelelően. 

 

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

 

148/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

elfogadja a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium (2131 Göd, Jávorka Sándor 

u. 18.) által a Göd belterület 417 helyrajzi számú ingatlanra készített tanulmánytervet az alábbi 

feltételekkel: 

 A villa homlokzata és tetőformája nem változik 

 A közútkezelői hozzájárulásban szereplő feltételeket betartják  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

149/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és 

Kollégium (2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18.) a csapadékvíz-elvezetést a Göd belterület 352/6 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon zárt csatornában, a felszín alatt átvezesse. 

 

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

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

 

 

9) A Göd 05/12 hrsz.-ú külterületi ingatlan belterületbe vonása  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Ők az utolsó tulajdonosok ott, akik kérik a belterületbe vonást. A későbbiekben 

értékesíteni fogják. 

 

https://g-piar.hu/
https://g-piar.hu/
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Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, javasolja elfogadni.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

 

 

150/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a gödi; 05/12 hrsz-ú legelő művelési ágú külterületi ingatlan belterületbe vonásához hozzájárul 

lakótelek kialakítására vonatkozó terület felhasználási cél megvalósulása érdekében. 

 

Nyilatkozatot tesz, hogy a telkek a megjelölt célra 4 éven belül felhasználásra kerülnek. 

 

A hozzájárulás feltétele, hogy a tulajdonosok a belterületbe vonás összes költségét viselik. A 

terület felhasználási cél meg nem valósításából adódó esetleges költségeket szintén kérelmezőket 

terheli.  

 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Sápi Katalin 

Határidő: folyamatos 

 

Markó József: Az Árokparti fasor és az István utca találkozásánál van egy terület, egy utcarész, ami a 

földhivatalnál nem rendezett.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: A helyi rendeletet kell ehhez módosítani. 

 

 

 

10) A Béke úti óvoda előtti terület parkolási rendjének szabályozása 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 

 

Markó József: Tapasztalta ezen a területen a helytelen parkolást. 

 

Kovacsik Tamás: Fotókat csatoltam az anyaghoz. A járda magasan épült direkt azért, h ne lehessen ott 

parkolni. 

 

Markó József: Az autók rendszáma nem szerepelhet fotókon. 

 

Kovacsik Tamás: kiegészítő táblát javasol és a megállni tilost az út bal oldalán. a járdán lévő oldalon 

teljesen megtiltanák a parkolást. Külön lapon csatolták az előterjesztés módosítását. 

 

dr. Pintér György: Javasolja a határozatot forrással kiegészíteni. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy a kiegészítéssel szavazzanak a módosított határozati 

javaslatról. 

 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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151/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Béke út bal oldalán (északi oldalon) a padkára kiterjedően a Bischoff házáspár utca és a 

Kodály Zoltán utca közötti szakaszon egy „Megállni tilos” és egy „Vigyázz! Gyermekek” 

veszélyt jelző tábla kihelyezéséről dönt. 

 

Forrás: a 2018. évi költségvetésben szereplő közúti jelzőtáblák keret 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

Határidő: azonnal 

 

 

11) Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Kastély Óvoda és a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére  

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Lehet egyszerre szavazni. A klímavásárlásra a forrást a Kastély Óvoda részére kell 

biztosítani. A pótelőirányzat módosítása a bölcsődénél a bölcsődei pótlék eddigi be nem tervezése 

miatt szükséges. A 77. oldalon olvasható. 

 

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

elfogadásra javasolja. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

152/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

Kastély Óvoda Fácán Óvodaegység – klíma beszerelésre pótelőirányzat biztosítása 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Kastély Óvoda részére 1 054 100 Ft pótelőirányzatot biztosít 4 db 

klímaberendezés beszerzésére. 

 

Forrás: Tartalékok-intézményi beruházási tartalék 

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

óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

153/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

Szivárvány Bölcsőde – bölcsődei pótlék pótelőirányzat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Szivárvány Bölcsőde részére jóváhagyja a bölcsődei pótlék fedezetére a 

10 750 380 Ft-ot, valamint annak járulékaira további 2 096 324 Ft-ot, összesen 12 846 704 Ft-ot. 

 

Forrás: Tartalékok-feladattal nem terhelt tartalék 

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

bölcsődevezető 

Határidő: azonnal 
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12)  Óvodai preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna önként vállalt feladat további 

biztosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: Önként vállalt feladatról van szó. Ezt most az Önkormányzat finanszírozza. A 

gyermekek közel fele sajnos már tartáshibás. Most itt konkrétan 102 gyermekről van szó. A KOSB-on 

felmerült, hogy évi 200 eFt-os költség támogatandó. Korábban másfél éves szerződésünk volt.  

 

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

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

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

 

154/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 2018. szeptember 1. és 2019. május 31. napja közötti, illetve 2019. szeptember 1. 

és 2020. május 31. napja közötti időszakban önként vállalt önkormányzati feladatként az óvodai 

gyógytestnevelést helyettesítő preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna ellátást biztosít a 

gödi óvodás gyermekeknek egészségük megóvása érdekében. 

 

Forrás: 2018. évi költségvetési rendeletben a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére 

576.000.-Ft, 2019. évi költségvetési rendeletben a jövőben betervezendő 1.296.000.-Ft. A 2020. évi 

költségvetési rendeletben a jövőben betervezendő (január-május időszakra) 720.000.- Ft. 

 

A feladat ellátását Somkereki Edit gyógytestnevelő tanár vállalkozótól rendeli meg. 

 

Kiköti, hogy az önként vállat feladat ellátása eredményességének értékelése és a remélt 

folytatása végett minden nevelési évben június végéig a Vállalkozó szakmai beszámolót nyújtson 

be a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság részére. 

 

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

Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 
 

 

13) Egyebek - Forgalomtechnikai döntések 

Előterjesztő: Lenkei György és Kovacsik Tamás képviselők 

 

Lenkei György: A Zrínyi utca lakói fordultak hozzá, ha le lesz aszfaltozva az utca, akkor 30-as 

táblával, 4 db-bal védjék le ezt a területet. Ezt jelezte a beruházási osztályvezetőnek, aki támogatta. 

Kéri a Képviselő-testület támogatását.  

 

Simon Tamás: A 2-es körzetben is probléma a gyorshajtás. A Szabó Ervin utcára ő is szeretné kérni a 

20-as táblát, mert annyira rossz az út minősége és száll a por. A Szhálender dűlőnél ugyanez a helyzet, 

itt viszont keveseket érint.  

 

Csányi József: A Török Ignác utca elkészült, ezt köszöni. Ez egy T elágazású utca. A Duna felől jövő 

autók gyorsan mennek a 2-es út felé. ide egy 30-as táblát szeretne. A másik probléma a Köztársaság 

úton található vízelvezető rácsok, amik balesetveszélyesek.  

 

dr. Pintér György: A közlekedési tábláknál a forrás kerüljön megnevezésre.  
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Mudri József: Az Ipoly utcában beszakadt aszfaltot már többször jelezte. 

 

Popele Julianna: A DMRV tájékoztatása szerint a beszakadás nem az ő hibájukból fakad, ezért a 

tegnapi napon intézkedett a helyreállítás iránt.  

 

dr. Nagy Atilla: Földúton a 30 km/h a sebességkorlátozás, de kevesebbet is lehet kitenni. Jó lenne, ha 

az ilyen jellegű javaslatok először a Beruházási Osztályhoz kerülnének. 

 

Kovacsik Tamás: Az alsógödi szabadstrandhoz vezető útra a sorompó kerüljön vissza egy behajtani 

tilos táblával kiegészülve. 

 

Simon Tamás: A sorompó ferdén csíkozott fehér jelzéssel legyen ellátva.  

 

Markó József: A Széchenyi strand esetében elmondja, hogy jövőre lejár a vendéglő bérleti szerződése. 

A vendéglős készíttetett egy statikai tanulmányt. Az épületet nem érdemes felújítani, rossz állapotban 

van. Mindkét vendéglővel lejár a bérleti szerződés. A terület sorsával foglalkozni kell, 

kompromisszumos megoldást kell találni.  

Sportcélú beruházók keresték fel többször. A műfüves pályákat szeretnék befedni sátorral. Ezzel 

kapcsolatban Önkormányzati támogatásra számítanak. Egyúttal szeretnék, ha a jégpálya a műfüves 

pálya elé kerüljön és így a hőveszteséggel fűthetővé válna a sátor.  

Még egy megkeresés volt a GSE szakmai igazgatójától egy jobb minőségű, magasabb osztályú csapat 

létrehozása. Ehhez a felsőgödi pályát vennék igénybe. a felsőgödi pályára már többször volt igény. 

KOSB tisztázza a GSE-vel való kötelezettségeinket a felsőgödi pálya tekintetében.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Célszerű a tulajdonosi hozzájárulásokat úgy adni, hogy ha nincs megvalósulás, 

akkor szűnjön meg. 

 

Simon Tamás: A kajaksport esetében a jól teljesítő gyerekek elvitték és ez a szakosztály kárára vált. 

Az utánpótlás-nevelés helyi szinten jól működik. 

 

dr. Szinay József: Október 1-én rendkívüli PEKJB és képviselő-testületi ülés is lesz, melynek 

időpontja 15 óra.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy az elhangzott forgalomtechnikai javaslatokról 

szavazzanak. 

 

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

 

155/2018. (IX. 27.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a következő a forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági döntéseket hozza: 

 

 a Zrínyi Miklós utca teljes szakaszán 30 km/h-ás sebességkorlátozást vezet be, 

 a Török Ignác utca teljes szakaszán 30 km/h-ás sebességkorlátozást vezet be, 

 a Szabó Ervin utca teljes szakaszán 20 km/h-ás sebességkorlátozást vezet be, 

 A Köztársaság úton, az üzletek előtti parkolóban található vízelvezetőket fedő rácsokat 

helyreállíttatja, 

 az alsógödi szabadstrandhoz vezető útra a gépkocsival való behajtást megakadályozó, 

fényvisszaverővel ellátott sorompót visszahelyezteti és a lejáróhoz „behajtani tilos, kivéve 

engedéllyel” közlekedési táblát állíttat. 

 

Forrás: közúti jelzőtáblák keret, közterületek karbantartása keret 
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Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

Határidő: 2018. október 31. 

 

A képviselő-testület tagjai 11 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy az alábbi napirendi 

pontot zárt ülésén tárgyalják: 

 

 

14) Döntés a 13-166-2/2018. ügyiratszámú, ingatlan rendbetételére kötelező határozat ellen 

benyújtott fellebbezés tárgyában  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető 

 

Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 


