
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 13-i rendkívüli nyílt 

ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Szabó Csaba képviselő, aki késését jelezte) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülése 

 

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

Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy rendkívüli ülésről van szó, egyéb napirendi pont tárgyalására 

nincs lehetőség. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a 

meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok 

tárgyalását: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző/HVI vezető 

 

2) Göd, 2769/20 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

3) Bölcsődei eszközfejlesztés (sóhomokozó) 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

4) Kivételes összegű segély jóváhagyása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

5) A 7. számú felnőtt háziorvosi körzetre beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására 

 

Markó József: Átadja a szót dr. Szinay József címzetes főjegyző úrnak, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

dr. Szinay József: A múltkori Képviselő-testületi ülésen megválasztásra került a Helyi Választási 

Bizottság 3 tagja és 2 póttagja. Az egyik póttag, név szerint dr. Karaszek Szabolcs jogász, aki 

munkahelyi elfoglaltságából adódóan lemondta a tagságát. Helyette dr. Hetényi Tamást javasolja 

póttagnak. A megadott határidő után hivatalosan nem a Képviselő-testület választja meg a tagokat és 

póttagokat, csak javaslatot tesz a Területi Választási Bizottságnak.  

 

Szabó Csaba megérkezett.  

 



Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

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

 

 

172/2019. (IX. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

javasolja a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak, hogy  

 

Göd város Helyi Választási Bizottságának póttagjává: 

 

 dr. Hetényi Tamást bízza meg. 

 

Felelős:  HVI vezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

2) Göd, 2769/20 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

 

Markó József: A Jegenye utcában található egy ingatlan, mely 2006-ban eladásra került. A vevő ki is 

fizette a vételárat. 2006-ban az erdőhatóság a telekalakításhoz nem adott engedélyt. 2006 óta várják az 

ingatlan tulajdonosok, hogy birtokba vehessék az ingatlant. Javasolja a határozati javaslatot 

elfogadásra.  

 

Dr. Szinay József: Név szerinti szavazás szükséges.  

Csányi József: Igen. 

Kovacsik Tamás: Igen. 

Lenkei György: Igen. 

Lőrincz László: Igen. 

Markó József: Igen. 

dr. Pintér György: Igen.  

Simon Tamás: Igen. 

Sipos Richárd: Igen. 

Szabó Csaba: Igen.  

Szász-Vadász Endre: Igen.  

Szilágyi Sándor: Igen. 

 

173/2019. (IX. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Az ingatlan-nyilvántartásban történő kialakítását követően eladja a Göd, belterület 2769/20 

hrsz. alatti „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 1087 m2 területű ingatlant 20.000.000.-Ft 

vételár ellenében Mészárosné Arató Ágnes és Mészáros János  részére, közöttük 1/2-1/2 

arányban, figyelemmel arra, hogy Mészárosné Arató Ágnes nevére szóló 2006. július 28. napján 

kelt szerződés Mészárosné Arató Ágnes és Mészáros János között fennálló házassági 



vagyonközösség időtartama alatt került aláírásra, így Vevők a szerződésben akként 

nyilatkoznak, hogy a tulajdonszerzés a vagyonjogi szabályokra is tekintettel közöttük eredetileg 

is 1/2-1/2 arányban történt. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

3) Bölcsődei eszközfejlesztés (sóhomokozó) 

 

Markó József: A Szivárvány Bölcsőde vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 

Bölcsőde részére sóhomokozó kialakítása szükséges. Javasolja elfogadni. 450.000 forintba kerül. 

Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

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

 

 

174/2019. (IX. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Szivárvány Bölcsőde 

dologi előirányzatát 2019. évben 450.000.- Ft-tal megemeli 5 db sóhomokozó asztal beszerzése 

céljából. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az feladattal nem terhelt működési 

tartalék. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Markó József: A „Kivételes összegű segély jóváhagyása” és a „A 7. számú felnőtt háziorvosi 

körzetre beérkezett pályázatok elbírálása” című napirendi ponthoz zárt ülés szükséges. Felkéri a 

képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülésről.  

 

A képviselők 11 „igen” egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi két napirenddel 

kapcsolatban: 

 

1) Kivételes összegű segély jóváhagyása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

2) A 7. számú felnőtt háziorvosi körzetre beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József polgármester megköszöni a figyelmet és a nyílt ülést bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

Markó József        dr. Szinay József  

         polgármester              címzetes főjegyző  


