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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 18-i rendkívüli nyílt 

ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Sipos Richárd képviselő, aki távolmaradását 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 kiküldött 

napirendi pontok elfogadásáról.  

 

Szabó Csaba tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy több olyan napirend van, amit a Pénzügyi 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság idő hiányában nem tárgyalt meg. 

 

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

tárgyalását: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Adásvételi szerződés jóváhagyása a Göd délkeleti iparterület értékesítése tárgyában  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

2) Helyi adórendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

3) Keretmegállapodás módosítása a „Keretmegállapodás Ajánlatkérő közigazgatási területén 

található, az Ajánlatkérő tulajdonában, fenntartásában, kezelésében lévő különféle utak építési 

(új utak építése) és felújítási munkáinak ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  

 

4) Széchenyi utca útépítése (Kálmán u. – Révay u. között) - pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  

 

5) Kék Duna üdülő oktatási épületének 4 óvodai csoport ideiglenes elhelyezése számára 

történő átalakítása - pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  

 

6) Pénzügyi forrás biztosítása 2 db sportpark létesítésére 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  

 

7) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése – pályázat 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

8) A „Gróf Széchenyi Ödön projekt” megnevezésű operatív program kivitelezése 

Előterjesztő: Markó József polgármester / Kovacsik Tamás képviselő 
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9) „Göd, 048/6 hrsz-ú északi bekötőút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

vonatkozó döntés 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  

 

10) „Kerékpárút felújítása az árvízvédelmi töltésen” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

vonatkozó döntés 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Adásvételi szerződés jóváhagyása a Göd délkeleti iparterület értékesítése tárgyában  

 

dr. Szinay József: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 46. oldalon található az előterjesztés és a 47. 

oldaltól olvasható a szerződés, a szerződés mellékleteként a változási vázrajz is megtalálható.  

 

Markó József: Göd délkeleti Ipari telephely a helyes megnevezés. Mostanában zárultak le a területekkel 

kapcsolatos ügyletek. Most lehet véglegesíteni a szerződést. A Képviselő-testület már tárgyalta az 

előszerződést, amit jóvá is hagyott. A vételár fennmaradó részét, azaz körülbelül 2 730 millió forintot 

fizet most meg a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. a szerződés aláírásakor. A 

szerződés az Önkormányzat rendelkezéseit tartalmazza, és további kötelezettségekkel jár. A fennmaradó 

vételárból körülbelül 2 milliárd forint a városnál marad. Aki ismeri a városban folyó nagyobb projekteket 

nem is tűnik olyan nagy összegnek, például ha egy óvoda- vagy iskolaépítésről beszélünk. 

 

Lőrincz László: Köszöni a szót. Két kérdése lenne a témával kapcsolatban. Az egyik kérdése Dr. Turi 

György ügyvéd úrhoz lenne. A kisajátítási eljárások lezajlottak? Milyen jogi követelések vannak még 

ezzel kapcsolatban? A költségvetésben telekértékesítés 1,6 milliárd forint volt betervezve, azon felül még 

1,6 milliárd beterveznek, azt takarja?  

 

Markó József: Jó lett volna. Az Önkormányzat erdőt és golfpályát vásárolt. Inkább költöttek a pénzből. 

 

dr. Pintér György: A költségvetésbe ezek a pénzügyi tételek beépültek. Van bevételi és kiadási is.  

 

Lőrincz László: Kiadási és bevételi oldalra is be volt tervezve. 400 millió forint többlet adódott?  

 

Markó József: A tervezethez képest igen. A városnál marad ez az összeg. 

 

dr. Szinay József: 1,6 milliárd forintot terveztek be az idei évi költségvetésbe, de 2 milliárd lett a végleges 

összeg.  

 

dr. Pintér György: Pénzügyileg rendezve van.  

 

Lőrincz László: Mennyi a nettó bevétel? 

 

dr. Pintér György: Körülbelül 2 milliárd forint marad a városnak. A kisajátítási ügyletek lebonyolítására 

el kell különíteni körülbelül 400 millió forintot, így 1,6 és 2 milliárd forint között fog valahol szerepelni a 

tényleges összeg.  
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Dr. Turi György: Lőrincz László kérdésére válaszolva valamennyi ingatlan vonatkozásában, amiknél 

kisajátítási eljárás van folyamatban. Körülbelül 60 %-nál adásvételi szerződés megkötésére került sor, itt 

az ingatlan tulajdonosok elfogadták a vételárat. Körülbelül 40%-nál terület kisajátítás kerül sor. A 

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál peres eljárás indult. 2 esetben támadták a 

jogalapot. Csak a kisajátítási összegnél van jogvita. Nem született még döntés. Hivatkoztak a 

közelmúltban hasonló tényállásra, és Kúria döntésekre. Álláspontja szerint a jogalap meg kell, hogy 

álljon. A kártalanítási összeg jelenleg a következő eljárási folyamat, melyet a Kormányhivatal által 

kirendelt szakértő perben fog meghallgatni, egy szakvélemény kiegészítés várható, ennek tükrében 

fognak döntést hozni. Kérdés, hogy aggályosnak ítélik vagy sem. Másik szakértő véleményét kell alapul 

venni. A két szakvélemény között 400 millió forint a különbség. Ez perben fog eldőlni, annak kapcsán 

fognak eljárni, hogy a Kormányhivatalnál elkészített szakvéleményt fogadják el, azokkal az összegekkel 

együtt.  

 

Markó József: Köszöni a hozzászólást és a kérdést.  

 

dr. Pintér György: Az előszerződés már elfogadásra került. Az 51. és 52. oldalon a mostani pénzügyi 

kondíciókat is tartalmazza.  

 

dr. Szinay József: Név szerinti szavazás szükséges. 

 

Csányi József: Igen.  

Kovacsik Tamás: Igen. 

Lenkei György: Igen.  

Lőrincz László: Nem. 

Markó József: Igen. 

dr. Pintér György: Igen. 

Simon Tamás: Igen. 

Szabó Csaba: Igen. 

Szász-Vadász Endre: Igen. 

Szilágyi Sándor: Igen. 

 

dr. Szinay József: 1 nem szavazat ellenében Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 

a határozati javaslatot.  

 

A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal, az alábbi döntést hozzák: 

 

 

177/2019. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Samsung SDI Magyarország 

Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő, jelen határozat részét 

képező adásvételi szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  

Melléklet:  Ingatlan adásvételi szerződés és mellékletei  

Felelős:  Markó József polgármester 

  dr. Szinay József jegyző 

Határidő:  azonnal 
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2) Helyi adórendelet módosítása 

 

dr. Pintér György: Tavalyi évben felmerült, hogy a Samsung miatt összefüggésben a helyi adórendelet 

módosításra kerül. Az építményadó 100 m2-ig 0 forint lesz. A következő évtől kerül bevezetésre.  

 

Markó József: Az első ingatlan és 100 m2-ig, azon felül köteles fizetni az ingatlan tulajdonosa az 

építményadót.  

 

Lőrincz László: Maximálisan támogatja a lakók terheinek a csökkentését. A jövő évi költségvetésben ez 

milyen összegű kiesést jelen? Gödön az ingatlanok száma folyamatosan növekedik. Mennyi ingatlan fog 

kiesni a kedvezményből? 

 

dr. Pintér György: Nagyságrendben 8000 ingatlan van Gödön.  

 

Lőrincz László: Akkor az körülbelül 450 millió forint.  

 

dr. Pintér György: Az építményadóba az ipari jellegű építmények is bele tartoznak. A lakosság által 

befolyt építményadó átlagban 20000 forint. Az építményekben az ipari jellegű épületek is bele tartoznak. 

A lakosság által befolyt építményadó átlagban 20 ezer forint. Két lépésben történik és ez az egyik 

folyamat. Az egyik lépés a mostani döntés. 150-160 millió forint volt a lakossági adóbevétel. Ez a mai 

döntés 80 millió forintról szól. Adótitoknak minősül, hogy mennyi fizet a Samsung, de ha tudja valaki, 

hogy mekkora az épület és mekkora az adó mértéke, akkor ez az adótitok feloldható.  

 

Markó József: A legnagyobb cégnél nincs csökkentés.  

 

Lőrincz László: Remélhetőleg több ipari jellegű terület már nem kerül kialakításra a városban. 

Telekeladással újabb Samsunghoz hasonló céget nem szeretne ideengedni a városba.  

 

Markó József: Az előszerződést megszavazta Lőrincz László. A 2 milliárd forintra nincs szükség?  

 

Lőrincz László: Az előszerződést sem szavazta meg.  

 

Markó József: Több iparterületet senki sem akar. Kérdés, hogy a jövőben, ha más lesz a Képviselő-

testületben, ők majd mit akarnak.  

 

Lőrincz László: A Samsung bevétel kapcsán, amit realizáltak adóbevételt, befizetésre került, fizetett a 

városnak?  

 

Markó József: Vannak épületei, ezek után eddig is fizetett, most is fizet. Amint az üzemet aktiválja, akkor 

idén is fog fizetni, de jövőre biztosan. Építményadót fog fizetni és a termelés után iparűzési adót. Most 

várakozási időszak van. 

 

dr. Pintér György: Az iparűzési adó előirányzat megemelésre került. Amúgy 20 éve fizet. A jelenlegi 

gyártással kapcsolatban december 20-én van adófeltöltés. 

 

Markó József: A régi Samsung az első 7 éve adómentességet kapott. Most iparűzési és építményadót is 

fizet. A 2,5 milliárd plusz bevételt jelent a városnak, mely forráshiányos volt. 2005-ben útépítési 

munkálatokra jelentős kamatú svájci frank alapú hitelt vett fel a város, melyet kedvezőbb kamatozású 
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kötvényre került átváltásra. 2012-ben az akkori Kormány elengedte a tartozást. A golf pálya építése 

kapcsán 360 millió forint hitelt vett fel a város. A sajtóban is olvasni lehetett, hogy a Samsung nem fog 

fizetni. A Samsung fog fizetni, mégpedig sokat. A kijelentéseket viselni kell. Az új Képviselő-testületnél 

most alapozza meg mindenki a megítélését.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

Lőrincz László: Köszöni a kielégítő választ. 

 

A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal, az alábbi rendeletet alkotják: 

 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (....) önkormányzati  rendelete  

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

 

1.§ 

A rendelet 6.§ a) pontjának 1. pontja helyére az alábbi szöveg lép: 

0-100m2-ig 0 Ft/m2 

 

2.§ 

Ezen rendelet 2020. január 1-én lép hatályba 

 

 Markó József Dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

3) Keretmegállapodás módosítása a „Keretmegállapodás Ajánlatkérő közigazgatási 

területén található, az Ajánlatkérő tulajdonában, fenntartásában, kezelésében lévő 

különféle utak építési (új utak építése) és felújítási munkáinak ellátására” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban 

 

Markó József: Utak építése és felújítása kapcsán keretmegállapodás van. Módosítani szükséges. 

Folyamatban van több útépítés, nem kellene, hogy ezek megálljanak. Sok lakossági igény van az 

útépítésekre és útfelújításokra. Van munka bőven a városban. Még néhány utat el lehet kezdeni idén, 

melyet jövőre tudnak befejezni. Nem kell közbeszerzési eljárás elindítani, elég csak az előző 

keretmegállapodás módosítása. Az összegbe belefér. Előnynek mondható, hogy az egységárak a régiek. 

 

Popele Julianna: 2017. november 13-án a PENTA Általános Építőipari Kft.-vel és a Tarjánvölgyi 

Építőipari Kft.-vel keretmegállapodást kötött az Önkormányzat. A közbeszerzési keretösszeget meg lehet 

emelni, 15%-kal, ha a cél nem változik. Így a közbeszerzési keretösszeget fel lehet tölteni további 

tartalommal. A Széchenyi utca első szakasza most került leaszfaltozásra, a megemelt keretösszegből a 

Széchenyi utcának a Kálmán utca és a Révay testvérek utca közötti szakasza is leaszfaltozásra kerül.  

 

Szilágyi Sándor: Ez az összeg elég az egész Széchenyi utcára? 

 

Popele Julianna: Igen. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  
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A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal, az alábbi döntést hozzák: 

 

 

178/2019. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

Göd Város Önkormányzata „Keretmegállapodás Ajánlatkérő közigazgatási területén található, az 

Ajánlatkérő tulajdonában, fenntartásában, kezelésében lévő különféle utak építési (új utak építése) és 

felújítási munkáinak ellátására” tárgyban közbeszerzési eljárás nyertesével a PENTA Általános 

Építőipari Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Tarjánvölgyi Építőipari Korlátolt Felelősségű 

Társasággal 2017. november 13. napján keretmegállapodást kötött, melyet az 1 sz. melléklet szerint 

módosít, a keretösszeget az alábbiak szerint megemeli: 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4. fejezet 3. pontjában meghatározott keretösszeget 

nettó 204.330.709,- Ft-tal, azaz nettó Kettőszáznégymillió-háromszázharmincezerhétszázkilenc 

forinttal megemelik, amely szerint a Szerződés 4. fejezet 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

 

„A Szerződő Felek a keretmegállapodást nettó 1 566 535 433 forint + Áfa, azaz nettó Egymilliárd-

ötszázhatvanhatmillió-ötszázharmincötezernégyszázharminchárom forint + Áfa értékre (a 

továbbiakban: „keretösszeg”) kötik meg.” 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

4) Széchenyi utca útépítése (Kálmán u. – Révay u. között) - pénzügyi forrás biztosítása 

 

Markó József: Felkéri Popele Julianna osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Popele Julianna: Korábban a Képviselő-testület már döntött a kijelölt útépítések kapcsán. Nem volt 

pénzügyi forrás, eddig nem lehetett szerződést kötni. A korábbi döntésben meghatározásra került 12 

millió forint forráskiegészítés a Széchenyi utca első szakaszára. A második szakaszára 37 millió forint 

szükséges, mely a teljes Széchenyi utca aszfalt burkolatot kap. Ez az utca engedélyes tervekkel 

rendelkezik. Bruttó 48 millió forint az útépítési költség. Lehet még újabb szerződést kötni bármilyen 

feladatra, ahol az engedélyek már megvannak. Az előző döntésben szereplő keretösszeget felhasználhatja 

a város. Fedezet változott, kéri javítani, a megfelelő fedezet az iparterület kialakítása Korm. határozat 

szerinti sor. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal, az alábbi döntést hozzák: 

 

 

 



553 

 

179/2019. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

az infrastrukturális fejlesztési program keretében útépítésre kijelölt utcák közül, a Széchenyi utca 

(Kálmán utca - Révay utca közötti szakasz) útépítéséhez szükséges forrást az alábbiak szerint 

biztosítja: 

Útépítési költség (bruttó)         48.190.281 Ft 

 

mely összeget Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben tervezett Iparterület értékesítéséből 

származó bevétel sorról biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Markó József polgármester 

 

 

5) Kék Duna üdülő oktatási épületének 4 óvodai csoport ideiglenes elhelyezése 

számára történő átalakítása - pénzügyi forrás biztosítása 

 

Markó József: A Kék Duna üdülőt megkapta a város használatra. Óvodai csoportokat fognak oda 

elhelyezni. Sürgős már a költözés. Remélhetőleg, ha minden rendben lesz, akkor a továbbiakban is 

megkapja a város használatra. Ha esetleg a jövőben el akarják adni, akkor a város jelentkezni fog rá, mint 

vevő. Nagyon jó a terület, nagyméretű, van sportcsarnok, szálláshely, csónaktároló. A területet nehéz 

megközelíteni, problémás helyen van. Nagy forgalmú helyet nem lehet ott kialakítani. Ha más veszi meg 

egy esetleges parcellázás sorsára juthat a terület. Ezen a területen áthalad a gát, mely, ha a város 

tulajdonában lenne a terület, akkor megnyitásra kerülhetne és a gáton végig mehetne a kerékpárút. Ez 

nagy előny lenne. Meg kell tartani ezt a lehetőséget. A korábbi évek alatt még be se jutott senki a 

területre, most pedig átadták használatra, ez pozitív. Akár óvoda is maradhatna. Üzemeltetési költségen a 

városnak kell őriztetni. Karbantartót is keresni kell. A fenntartást állni kell például világítás, az egyik 

épületben van egy medence, amiben víz van, ezt is tisztítani kell. Kitűnő bowling pálya van a területen. 

Nagyszerű hely, rengeteg adottsággal. Kihasználatlan volt eddig. Folyamatosan romlott az állapota.  

 

Lőrincz László: A csarnokot is átadják használatra? 

 

Markó József: Reméljük a jövőben használható lesz. Bár a mű füves pálya rossz állapotban van. Cserére 

szorul. A későbbiekben, ha a GSE vállalja a cserét, akkor például 5 évre megkaphatja használatra.  

 

Lőrincz László: Tao támogatásból nem lehetséges a műfű csere? 

 

Popele Julianna: Nem. Ha a tulajdonos más, akkor nem lehet, arra tao támogatást igénybe venni. 

 

Lőrincz László: Bérbe át lehetne adni a későbbiekben.  

 

Markó József: Ha több bevétele lesz a városnak, akkor több lehetőség is lesz.  

 

Popele Julianna: A Kincsem Óvoda bontása miatt szükséges, hogy ideiglenesen elhelyezésre kerüljön 8 

óvodai csoport. Az Önkormányzat kérésére a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. átadta a városnak használatra a 

Kék Duna üdülőt. Megtervezésre került az átalakítás. A kivitelező részletes árajánlatot készített, az 

előterjesztés mellékleteként olvashatják, hogy milyen munkálatokat terveznek. A Szemper Plusz Kft. adta 



554 

 

a legjobb ajánlatot. Az új óvoda építés és a Kék Duna üdülő átalakítása szorosan összefügg, mivel a 

lebontásra kerülő 2-es épület csoportjai fognak lekerülni az üdülőbe. Az üdülőben a helyiségek 

kialakítása folyamatban van. A Kincsem Óvoda pályázatával kapcsolatban is szükséges módosítás, azt a 

következő Képviselő-testületi ülésen külön napirendi pontként fogják tárgyalni a képviselők. Mihamarabb 

szükséges az átalakítás az üdülőben. 2019. október végére szükséges lenne már a 3 csoport elhelyezése.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal, az alábbi döntést hozzák: 

 

 

180/2019. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a Kék Duna üdülő oktatási épületének 4 óvodai csoport ideiglenes elhelyezése számára történő 

átalakításának elvégzésével megbízza a Szemper Plusz Kft - t (1152 Bp. Aporháza u 13). Ajánlati 

ár: 24 136 239,- Ft + Áfa (bruttó 30 653 024Ft). 

Képviselő-testület az építési kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forrást, 30 653 024 Ft-ot a 

2019. évi költségvetésben tervezett Iparterület értékesítéséből származó bevétel sorról biztosítja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6) Pénzügyi forrás biztosítása 2 db sportpark létesítésére 

 

Markó József: Felkéri Popele Julianna osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Popele Julianna: Pályázati forrásból az Összekötő úton kialakításra került egy sportpark, mely nagy 

örömöt okoz sokak számára, nagy érdeklődés övezi, sokan használják. A város más területeiről nehéz 

megközelíteni, nagy távolságra van a településrészektől. A városvezetés részéről felmerült az igény, hogy 

Alsógödön és Felsőgödön is létesítésre kerüljenek ehhez hasonló sportparkok. Az előterjesztésben 

szerepel, hogy pontosan mennyibe kerül. Két sportpark kerül telepítésre. Az egyik a Marignane téren, a 

már meglévő eszközök mellé további fitnesz eszközök lesznek telepítve. A másik helyszín a Honvéd sor 

végén található terület, melyet most kosárlabda pályaként használják az ottlakók. A körzeti képviselők 

jelölték ki a helyszínt. A pontos összeg bruttó 20 719 081 forint, 5 % kedvezményt biztosít a cég.  

 

Markó József: Két kisebb sport park kerül telepítésre. Olcsóbbak is ezek a sportparkok. Az Összekötő 

úton található sportpark önmagában volt 20 millió forint. 20-25 ember tudja használni. A kisgyermekektől 

az idősebbekig bárki használhatja. Egy magánember már saját edzéseket szervez itt pénzért.  

 

Szilágyi Sándor: Ez nem helyes.  

 

Lőrincz László: Ez nem igazán jó. Ha oktatni akar, akkor fizessen. Például a strandon is így van, ha 

valaki úszást szeretne oktatni, akkor annak valamennyit fizetni kell.  
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Markó József: Nem ellenzi. Hasznos lenne néhány pad elhelyezése ezekhez a sportparkokhoz. Le tudnak 

ülni, pihenni az arra járók.  

 

Popele Julianna: Van már pad és szemetes kihelyezése is megtörtént.  

 

Markó József: Praktikus lenne valamilyen napelemes világítótestek elhelyezése.  

 

Popele Julianna: Megrendelik a világítást.  

 

Markó József: Az új parkokba is legyenek.  

 

Kovacsik Tamás: 3 pad van a Feneketlen-tó partján, amely nem oda illő. Javasolja a sportparkhoz történő 

átszállításukat. Modern helyre valók ezek a padok. 

 

Markó József: Átvitetik erre a két új sportparkba.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal, az alábbi döntést hozzák: 

 

 

181/2019. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

2 db sportpark létesítéséről dönt az alábbi helyszíneken: 

 Göd, Marignane tér 1934 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (alapterülete 9 x 11 m) 

 Göd, Honvéd sor 4202 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (alapterülete 9 x 8 m) 

Építési beruházás költsége: 16314.237 Ft + Áfa, bruttó 20.719.081Ft 

Fedezet: 2019. évi költségvetés beruházási tartalék előirányzat  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „KATKER 2005” Kft.-vel (4027 

Debrecen, Füredi utca 49-51.) kössön szerződést. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: 2019. október 31. 

 

 

7) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése – pályázat 

 

Markó József: Felkéri dr. Szinay József címzetes főjegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

dr. Szinay József: Az Emberi Erőforrás Minisztériuma pályázatot írt ki közművelődési 

érdekeltségnövelésre. Önrészként 1,5 millió forint biztosítása szükséges.  

 

Szabó Csaba: Van már döntés, hogy mire lesz felhasználva? 

 

dr. Szinay József: Könyvtárbővítésre adják be a pályázatot.  
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Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal, az alábbi döntést hozzák: 

 

 

182/2019. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

- részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás” 2019. évi pályázaton, 

- Fedezet: a Göd Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2019. (II.20.) sz. rendelet a 12. 

számú mellékletének (2019. évi tartalék előirányzata) 19. sora alatt szereplő „JAMH-

érdekeltségnövelő támogatás” 1 500 000 Ft, melyet 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 

 

 

8) A „Gróf Széchenyi Ödön projekt” megnevezésű operatív program kivitelezése 

 

Markó József: Dr. Lepp-Gazdag József orvos a saját házában Göd történelméről egy jelentős gyűjteményt 

hozott létre. Szép és különleges tárgyai vannak. Például Gróf Széchenyi Ödönnel kapcsolatban és a török 

tűzoltóságról is rengeteg anyaga van. A Széchenyi forrás környéke rendezésre kerülne, a nemrég 

elsüllyedt Hableány sziluettjét készíttetné el, mely ez mellett még korlát funkciót látna el. Erre egy 

keretösszeget kap Dr. Lepp-Gazdag József, melyet megbízási díjban fizet ki neki az Önkormányzat és 

ezekre a projektekre használhat fel. Idén decemberben egy kisebb ünnepséget szervez ezzel kapcsolatban, 

melyre a török konzult is vendégül hívja majd. 3 millió forintos keret javasol. Kicsit soknak találja, de 

vélhetően a doktor úr nem fogja elkölteni az összes keretet.  

 

Kovacsik Tamás: Támogatja ezt a keretösszeget. Nagy Gabi bácsi féle padok cserére szorulnak. A 

kialakított járda is felújításra szorul. Az illemhely is rosszul készült el. Egy általános rendrakásra van 

szükség, hogy szép és egységes legyen.  

 

Markó József: Dr. Lepp-Gazdag József nem csak a gyűjteménnyel kapcsolatos dolgokra fogja 

felhasználni, hanem a Széchenyi forrás környékének a rendezésére is.  

 

Kovacsik Tamás: Ennek a helynek már régóta nem volt költségvetése. 

 

Markó József: A környék állapota az utóbbi években romlott. Az ott található sorompó évek óta fel van 

hajtva, sose működött. Az ottani dunaparti terület szép. Az ott elhelyezkedő Széchenyi Csárda bérlőjével 

egyeztetések folynak a Széchenyi Csárda felújítása kapcsán. Statikailag rossz állapotban van az épület, 

vizesednek a falak. A bérlő egy nagyobb összeggel hozzájárulna a felújításhoz. A jogi formája még nincs 

tisztázva. Közbeszerzést kell kiírni felújításra. 20 éve van bérbe adva az épület, de az elejétől kezdve a 

város tulajdona az épület. A cég nevére nem lehet átíratni, ez jogilag aggályos. 8-10 éve volt egy hasonló 

eset a felsőgödi dunaparton található Duna Csárdával. Ennél az esetnél még most is jogi vita áll fent. 
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Annak idején mikor a szerződés első periódusa lejárt, nem lett meghosszabbítva, mert nem érvényes. 

Erősebben fel kellene lépni ilyen jogi ügyekben. A Széchenyi Csárdára visszatérve vannak ötletek. A 

tulajdon a városé, az üzemeltetést ki kell adni.  

 

Szilágyi Sándor: A Duna Csárda jó helyen van, csak jól lehet üzemeltetni.  

 

Markó József: Igen, de lehetne jobban. 

 

Szilágyi Sándor: Igen, az meglehet.  

 

Markó József: A városunkban a vendéglátásban megmutatkozik a munkaerőhiány. A Belga Sörház 

szakácsot keres. A Duna Csárdát is gazdaságosabban lehetne üzemeltetni. Az előterjesztéshez visszatérve 

Dr. Lepp-Gazdag József lelkes és érzékeny emberek, szép dolog lesz. Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal, az alábbi döntést hozzák: 

 

 

183/2019. (IX. 18.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gróf Széchenyi Ödön projekt” 

megnevezésű operatív program kivitelezését elvégzi és ehhez 3.000.000 Forint (Hárommillió) 

forrást biztosít. 

 

Forrás:  2019. évi költségvetés „feladattal nem terhelt működési tartalék” 

Felelős:  Markó József polgármester 

Kovacsik Tamás VFB elnök  

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Szinay József: A Berzsenyi Dániel utca felújításával kapcsolatban kér egy 15 millió forintos 

átcsoportosítást, erről az utcáról elvonják a keretet és áthelyezik máshová.  

 

Popele Julianna: Az összeget működési költségekre teszik át. Árok és padka kerül kialakításra.  

 

Markó József: Pedig erre az utcára ráfér a javítás. 

 

Kovacsik Tamás: Mint körzeti képviselő érdeklődik, hogy mi a helyzet ezzel az utcával? 

 

Popele Julianna: Tervezésre megy, még nincsenek meg a tervek. Nincs elvetve. 

 

Markó József: Erről az utcáról elvonják a keretet.  

 

Kovacsik Tamás: Már megint egy alsógödi utcáról veszik el a keretet.  

 

Markó József: Nincs más megoldás. Ne innen legyen az átcsoportosítás.  

 

dr. Szinay József: Jövő héten lesz rá fedezet. Visszavonja az előterjesztést. 
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Markó József: A „Göd, 048/6 hrsz-ú északi bekötőút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményére vonatkozó döntés és a „Kerékpárút felújítása az árvízvédelmi töltésen” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés című napirendi ponthoz zárt ülés szükséges. 

Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülésről.  

 

A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal zárt ülést rendel el az alábbi két napirenddel kapcsolatban: 

 

9) „Göd, 048/6 hrsz-ú északi bekötőút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

vonatkozó döntés 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető  

 

10) „Kerékpárút felújítása az árvízvédelmi töltésen” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

vonatkozó döntés 

 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

Markó József        dr. Szinay József  

         polgármester              címzetes főjegyző  

 


