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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 29. napján 9 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Sipos Richárd képviselő, aki jelezte távolmaradását és 

Lőrincz László képviselő, aki nem jelezte távolmaradását.)  

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

Markó József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 

megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontot. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi pont 

tárgyalására nincs lehetőség. Felkéri a képviselőket a napirendi pont megszavazására. 

 

A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pont 

tárgyalását: 

 

1) Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezeten kialakítandó ipari telephely értékesítésével 

kapcsolatos pályázat eredményéről 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző  

 

Napirendi pont tárgyalása 

 

1) Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezeten kialakítandó ipari telephely értékesítésével 

kapcsolatos pályázat eredményéről 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző  

 

dr. Szinay József: A Képviselő-testület kiírta a tendert, erre a múlt hét szerdáig lehetett jelentkezni.  

Kedden délután a Samsung SDI beadta a pályázatát. A pályázat bontásánál a közjegyző megállapította, 

hogy az szabályszerű és érvényes. A határozati javaslatban szerepel, hogy a testület megbízza a 

polgármestert az előszerződés előkészítésére. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság, valamint a Városfejlesztési 

Bizottság együttes ülésen tárgyalta ezt a napirendi pontot és elfogadásra javasolták. A határozati 

javaslatban Göd Nagyközség Önkormányzata szerepel ez volt az észrevétele, de a jegyzőtől kapott 

válasz szerint a rendeletalkotót akkor még így hívták.   

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

 

78/2019. (IV. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 

szóló 18/1999. (VI. 22.) számú, Göd Nagyközség Önkormányzatának rendelete 13. § (5) 

bekezdésére figyelemmel megállapítja, hogy az Ipari telephely kialakítására alkalmas 

terület értékesítésének tárgyában kiírt pályázat eredményes, arra egy érvényes ajánlat 

került benyújtásra; 
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2. megállapítja, hogy az Ipari telephely kialakítására alkalmas terület értékesítésének 

tárgyában kiírt pályázat nyertese a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131 Göd, Ipartelep hrsz. 6980., 

cégjegyzékszám:13 10 040717, adószám:12627884-2-44); 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével megkötendő előszerződés részleteit 

tárgyalja le, az előszerződést készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: 1-2-ig: azonnal, 3-ra: legkésőbb 2019. június 24.  

 

Markó József: A múltkori ülésen a „lightosabb” kifejezés részéről elhangzott. Ez a munkások 

létszámára vonatkozott. Jóval kisebb létszámú munkást foglalkoztatnának, ami információink szerint 

100 fő. Korábban nagyobb létszámra lehetett számítani. A későbbiekben dönteni kell a védőerdő 

kijelöléséről, a kisajátításáról. 30 méter széles, és kb. 7 hektáros véderdőről van szó, ami a Nemeskéri 

út és az Oázis felől a gyár látványát takarná el.  

 

Lenkei György: A Samsung a Zrínyi utca felé lévő hegyet nem elbontja, hanem továbbra is hordanak 

rá földet és nem növényekkel borítják. Információi szerint tervezik, de egyelőre ezt még nem látni. 

 

dr. Szinay József: Információink szerint megkezdték a fák beszerzését. A váci építéshatóság jelezte, 

hogy enélkül nem kapnak használatbavételi engedélyt. Várhatóan jövő hét második felében ismét lesz 

testületi ülés.   

 

Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Markó József  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 


