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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-i munkaterv 

szerinti nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Simon Tamás képviselő, aki távolmaradását jelezte) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti, nyílt ülése 

 

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

Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a kiküldött napirendi pontok elfogadásáról.  

 

Markó József: A „Göd város Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási 

Terve módosításának Képviselőtestületi elfogadása” című napirendi pont levételre kerül, mert az 

Állami Főépítész véleménye még nem érkezett meg, 21 nap a határidő, mely még nem telt le. A „Gödi 

Kincsem Óvoda újraépítése 275 férőhellyel” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött szerződés 

módosítása” című előterjesztés levételre kerül, még a költségvetési részén dolgoznak, lesz még idő 

erre, 2019. november 15. a határidő.  

 

dr. Pintér György: Kéri felvenni Egyebek napirendek közé felvenni az alábbi témákat: 80/2019. (V.8.) 

határozat módosítása (pontosítása); „Környezetvédelmi feladatok 2019.” költségvetési sor forrás 

növelése; Településellátó Szervezet – pótelőirányzatok; Helyi adórendelet módosítása. 

 

Lenkei György: Kéri felvenni Egyebek napirendek közé felvenni az alábbi témát: A 7. sz. felnőtt 

háziorvosi körzet nyertes pályázójának visszalépése. 

 

Lőrincz László: A Környezetvédelmi Bizottság által tárgyalásra került egy patkányirtás témakör. 

Kiválasztásra került a cég, aki a legjobb ajánlatot adta. Több visszajelzés is történt, hogy hol kellene 

kezdeni a munkálatokat. Ehhez szeretne segítséget kérni a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy minél 

gyorsabban meghozzák a döntést és el tudják kezdeni az patkányirtást.  

 

Markó József: A patkányirtásnak következményei vannak mégpedig, hogy mindenhol döglött 

patkányok lesznek. Fontos az időzítés. Célszerű lenne még várni egy kis időt. Előkészítési 

munkálatokat elkezdheti majd a cég. 

 

Lőrincz László: A cég már kiválasztásra került.  

 

Markó József: A munkálatok megkezdését egy hozzáértő szakemberrel felméretik. Fontos az is, hogy 

nincs-e valamilyen rendezvény.  

 

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

tárgyalását: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
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Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

3) A Norma Kft. szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

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

Ösztöndíjpályázaton 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

5) Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

6) Sellő utca felújítása – pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

7) Piros Mihály utca felújítása – pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

8) Búzaszem Iskola támogatása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

9) Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző/HVI vezető 

 

10) Közterület-felügyelet I. félévi beszámoló 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

11) Egyebek I.: Helyi adórendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

12) Egyebek II.: Településellátó Szervezet – pótelőirányzatok 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

13) Egyebek III.: „Környezetvédelmi feladatok 2019.” költségvetési sor forrás növelése 

Előterjesztő: dr. Pintér György  

 

14) Egyebek IV.: 80/2019. (V.8.) határozat módosítása (pontosítása) 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

15) Közbeszerzési eljárás megindítása - „Villamos energia beszerzése Göd Város 

Önkormányzata és Intézményei részére 2020. január 01. – 2021. december 31-ig terjedő 

időszakra” (zárt ülés) 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

16) Egyebek V.: A 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet nyertes pályázójának visszalépése (zárt) 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

Markó József: Felkéri, a Gödi Rendőrőrs parancsnokot ismertesse, hogy milyen ügyből kifolyólag 

vannak jelen a jelenlegi Képviselő-testületi ülésen? 
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Varga László: Üdvözli a tisztelt Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Két kolléga bemutatása 

miatt vannak itt, akik itt fognak dolgozni a Gödi Rendőrőrsön. Régóta vannak a Rendőrség 

állományában. Jelenleg itt teljesítenek szolgálatot Gödön. Tokár Csaba rendőr főtörzsőrmester és 

Prekáczka Zsolt rendőr törzsőrmester. Minden dologgal foglalkozik, komolyabb ügyekkel is 

foglalkozik. Szeretné kérni, hogy ha bármelyik képviselő úr lát vagy tapasztal bármilyen eseményt, 

akkor nyugodtan forduljanak hozzájuk is. Az elérhetőségeket már elküldte a Polgármesteri Hivatal 

titkárságára, ott el lehet kérni. Ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszol. 

 

Markó József: Jó szolgálatot látnak el a településen a rendőrök. Nincs semmilyen gond. Külön 

köszönik, hogy a vendéglátóhelyeken ellenőrzéseket végeznek. Híre és hatása van. Remélhetőleg nem 

fog elfajulni a bűnözés ezeken a helyeken. Örömmel tapasztalja, hogy több helyen sebességmérés 

folyik a városban. Köszöni, hogy folyamatos rendőri jelenlétet biztosítanak. Jó munkát kíván az új 

kollégáknak és minden jót.  

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Sokat nem lehet hozzátenni ehhez a rendeletmódosításhoz. Az első félévben történt 

változásoknak az átvezetésének a rendeletben történő módosítása ez.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a költségvetés I. félévi 

rendelet módosítását, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

5/2019. (II. 20.) 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 Önkormányzata 2019. 

évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletet: 

 

1. § 

 

Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletet 

(a továbbiakban: R) 2. § (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

A) Költségvetési bevételi főösszegét 10 667 239 ezer forintban 

B) Költségvetési kiadási főösszegét 14 888 590 ezer forintban 

C) Költségvetési egyenlegét (A-B) - 4 221 351 ezer forintban 

D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 3 831 585 ezer forintban 

(előző évi pénzmaradványok 2019. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege) 

E) Külső finanszírozás (hitelfelvétel) bevételi összegét 490 000 ezer forintban 

F) Külső finanszírozás kiadási összegét 100 234 ezer forintban 

állapítja meg. 
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(2) A költségvetés főösszege 14 988 824 ezer forint. 

(3) Működési többlet 2 278 064 ezer forint, a felhalmozási hiány 6 499 415 ezer forint. 

(4) A belső finanszírozás bevétele 3 831 585 ezer forint. 

(5) A külső finanszírozás bevétele 490 000 ezer forint. 

(6) A külső finanszírozás kiadása 100 234 ezer forint. 

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

hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.” 

 

2. § 

 

Az R mellékletét képező 1.-14/2. helyébe e rendelet 1.-14/2. 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 2019. év szeptember 

hó 27. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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2) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Az Önkormányzat gazdálkodása stabil, sőt erős. Egyetlen hitele van az 

Önkormányzatnak, melyet most már vissza is lehetne fizetni. Nem célszerű, ha van hitel. A 

legközelebbi Képviselő-testületi ülésen hozhatnak olyan döntést a képviselők, hogy az Önkormányzat 

fizesse vissza a hitelt.  

 

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

Önkormányzat 2019. évi gazdálkodási I. félévi helyzetéről és javasolja a Képviselő-testületnek 

elfogadásra.  

 

dr. Pintér György: Az idei évi költségvetési főösszeg nem egy szokásos főösszeg Göd város életében. 

Folyamatban volt egy nagy ingatlanértékesítés, melynek a teljes összege beérkezett. Milliárdos 

összegről beszél. Az önkormányzati fenntartású intézmények működnek rendben. Az építményadó 

mértékét a felére csökkentett a Képviselő-testület. Csökkent az építményadó bevétel, de nem annyival, 

mint amennyivel számoltak. Az üzleti célú ingatlanokra nem vonatkozik a csökkentés. Az 

ingatlaneladás kapcsán beérkezett összeg kellőképpen az önkormányzat stabilitását segítette.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

186/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Göd Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3) A Norma Kft. szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Az alsógödi Duna parton van egy kis büfé, mely körülbelül 20 éve ott van. Ennek a 

büfének a bérleti szerződése lejárt, melynek szükséges a meghosszabbítása. Jó, hogy ott van ez a kis 

büfé, igény van rá. A mellette található Széchenyi Csárdának leromlott az állapota az utóbbi években, 

statikai szakvélemény készült, vélhetően új építésére lesz szükség. Mind a két vendéglátóegységre 

szükség van. Jól működik mind a kettő. A Norma Kft. szerződésében kisebb pontatlanságok vannak. 

Már 4-szer lett meghosszabbítva a szerződés. Például, ha a későbbiekben az egész partszakaszt az 

Önkormányzat strandnak meg szeretné nyitni, akkor ezt a kis büfét el kell bontani, a szerződésben 

nem szerepel, hogy mikor kell elbontania, a szerződés 5. pontja ez nem tartalmazza pontosan, benne 

van, hogy 3 hónap, de vajon eleje vagy vége? Ezt fontos lenne pontosítani. Ha a későbbiekben 

bármilyen változás történik a szerződést veszik alapul, ennek mindent pontosan kell tartalmaznia. 

Például a Duna Csárda esetében is a szerződés hiányos volt, körülbelül 20 éve folyik a pereskedés. Ne 
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kövessék el ezt a pontatlanságot. Ugyanebben a részben kétszer szerepel ugyan a kifejezés csak más 

elnevezéssel: bérlemény és ingatlan. El kell dönteni, hogy hogyan nevezik.  

 

dr. Szinay József: Az ingatlan és a bérlemény szinonimái egymásnak ebben az esetben.  

 

Markó József: Kéri a bérlemény elnevezés kihúzását.  

 

Sipos Richárd: Folytatná a szerződéssel kapcsolatos észrevételeket. Az 1. bekezdés 2. pontjában az 

olvasható, hogy a szerződés már 2019. szeptemberben lejárt. Múlt időben van.  

 

dr. Pintér György: 2019. szeptember 30-án lejárt a szerződés. Az év végéig tartó időszakra hogyan 

fizet bérleti díjat. A tavaszi és nyári időszakra nem vonatkozik ezáltal.  

 

dr. Szinay József: Szeptembertől december végéig részarányosan fizet.  

 

dr. Pintér György: Ezt szabályozni kellene valahogyan. 

 

Markó József: A Pénzügyi osztály nem tudja behajtani.   

 

dr. Szinay József: Az első három hónapra nem ingyenes. Nem szükséges szerződésbe befoglalni. 

Rendben lesz. A szerződés azon része, hogy mikor és mikor nem fizet csak technikai. Köszöni 

mindenkinek az észrevételt.  

 

Markó József: A bontási kötelezettség sem egyértelmű. Nincs rögzítve.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a Norma Kft. 

szerződést és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Annyi észrevétele lenne, hogy a 2. 

bekezdésben célszerű lenne, nem szeptemberben végezni a pénzügyi lezárást, hanem évvégén.  

 

Markó József: Nem érti, miért van így, a szerződési ciklusok változtatását nem kell erőltetni. Vannak 

elválasztó pontok. Nincs túl sok lehetőség. A folyamat nem fog változni. Eddig 5 évente újult a 

szerződés, most 4-re módosult, nem érti miért.  

 

dr. Szinay József: A Képviselő-testület dönthet a módosításról. 

 

Markó József: Ne erőltesse bele a Képviselő-testület, amibe nem kéne. Eddig 5 éves volt a periódus. 

Javasolja, hogy 2024. szeptember 30 legyen a határidő. A többi maradjon.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

187/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  
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Nor-Ma Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2131 Göd, Béke u. 29., 

cégjegyzékszám: 13-09-065652., adószáma: 10775943-2-13.) kötött bérleti szerződést az alábbi 

feltételekkel.  

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

 

Mely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81., 

adószám: 15394019-2-13., képviselő: Markó József polgármester) – mint bérbeadó - másrészről 

a NOR-MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 

Göd, Béke u. 29., cégjegyzékszám: 13-09-065652., adószáma: 10775943-2-13., statisztikai 

számjele: 10775943-5610-113-13., képviselő: Németh Anita ügyvezető) – mint bérlő – között 

alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 

 

1. Bérbeadó bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képező, gödi 525. hrsz. belterületi 

ingatlanból jelen szerződés mellékletét képező vázrajzon feltüntetett, 108 m2 területű 

ingatlanrészt, bérlő pedig bérbe veszi.  

Bérlő jelenleg birtokon belül van, a Fujer István (2131 Göd, Kazinczy u. 60.) volt 

bérlővel 2014. augusztus 25-én kötött bérleti szerződés alapján, amely 2019. szeptember 

30-án lejárt. 

  

2. Jelen bérleti szerződés időtartama határozott időre szól, 2019. október 1-től 2024. 

szeptember 30-ig. 

 

3. Felek a bérleti díjat 815.000,-Ft/év összegben határozzák meg, melynek első felét minden 

év március 31-ig, a második felét pedig július 31-ig köteles megfizetni. 

A teljesítés bérbeadó 10700323-42056506-51100005. sz. számlára átutalással történik.  

A bérleti díj minden év január 01-én – a KSH által közzétett - előző év inflációs rátájával 

– automatikusan emelkedik.  

 

4. Bérlő a bérelt területen 48 m2 épületrészben (mely nem a bérbeadó tulajdona) „büfé”-t 

üzemeltet, amelyhez 60 m2-es kerthelyiség csatlakozik.  

Az üzlet üzemeltetéséhez 695/2005. sz. alatt kiadott működési engedéllyel rendelkezik.  

 

5. Felek megállapodnak abban, hogy bérlő a bérleti jogviszony lejártakor az ingatlant 

eredeti állapotban – figyelemmel az 1326/91/M. sz. határozatra – a bérleményt eredeti 

állapotban adja vissza bérbeadónak. Ennek megfelelően  bérlő az ingatlanon lévő 

építményt köteles elbontani. A bontás határideje a  szerződés lejártát követő 3. hónap 

 

6. Felek rögzítik, hogy az előző pontban foglaltakkal kapcsolatban bérlő bérbeadóval 

szemben kártalanítási és egyéb igényt nem támaszthat.  

 

7. A bérbeadó részéről azonnali hatályú felmondásnak van helye, amennyiben: 

a.)  bérlő az esedékes bérleti díjat e szerződésben rögzített határidőre, felszólítás ellenére 

sem fizeti meg. 

b.)  bérlő a bérleményt rendeltetésellenes célra használja. 

c.)  az előírt nyitvatartási időt nem tartja be. 
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d.)  a bérleményből közmű szolgáltatást nyújt harmadik fél számára. 

 

8. Bérlő vállalja, hogy az ingatlant és annak közvetlen környezetét megfelelően gondozza. 

Ennek keretében bérlő köteles az ingatlan előtt elfekvő füves terület rendszeres 

kaszálására. A hulladéktárolót rendszeresen üríti és karbantartja, gondoskodik annak 

elszállításáról.  

 

9. A strand működéséhez előírt egészségügyi mentőláda elhelyezéséről bérlő köteles 

gondoskodni. A bérlő jól látható területen információs táblát helyez el, melyben a 

mentőládáról tájékoztatást ad a strand szolgáltatását igénybe vevők részére.  

 

10. Bérlő vállalja, hogy az ingatlanra történő gépkocsi behajtást – a sorompók megfelelő 

karbantartásával és felügyeletével – megakadályozza. Bérlő vállalja, hogy áruszállítás 

céljára kizárólag Göd Város Önkormányzatának jegyzője által kiadott behajtási 

engedéllyel rendelkező gépkocsik behajtását teszi lehetővé azzal, hogy az áruszállítási 

tevékenységnek legkésőbb 11 óráig be kell fejeződnie. 

 

11. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy sem az ingatlan, sem az azon található 

közműveket (víz, gáz, elektromos áram, csatorna) harmadik személynek  albérletbe és 

használatba nem adja.  

 

12. Bérlő kijelenti, hogy a közszolgáltatókkal hatályos szerződéssel rendelkezik, és a 

közüzemi díjakat rendszeresen fizeti.  

 

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

14. Jelen szerződést Göd Város Önkormányzata ………………. sz. határozatával jóváhagyta. 

 

15. Felek jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Göd, 2019. szeptember 11. 

 

 

……………………………………..   ………………………………… 

Göd Város Önkormányzata                    NOR-MA Kft.  

            BÉRBEADÓ                BÉRLŐ 

           Markó József          Németh Anita 

           polgármester                        ügyvezető 

 

 

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

Ösztöndíjpályázaton 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

Markó József: Felkéri dr. Pintér György alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

dr. Pintér György: A 32. és 50. oldalon olvashatóak az előterjesztések. A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban nincs különösebb változtatási jogosultsága a 

Képviselő-testületnek. Döntést kell hozni, hogy csatlakozik a város ehhez az ösztöndíjpályázathoz, 
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hasonlóan az előző évekhez. A Wigner pályázattal kapcsolatban a Közművelődési, Oktatási és Sport 

Bizottság jelezte, hogy az idei évre szükség lesz még 2 millió forint keretösszegre. Jövőre pedig 

várhatóan 7 millió forintra lesz szükség. Az elmúlt 5 évben 50 %-ban növekedett a pályázók száma. 

Egyszerűsödött a pontszámítás és az eljárás, például, aki nem adta be a dokumentumokat időben, 

annak nem volt érvényes pályázata. Az egy főre jutó jövedelem feltűntetéséről is lemondhat a pályázó, 

attól még érvényes a pályázata.  

 

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

pályázatot és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

188/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

a. Göd Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához, 

b. a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2020. évi költségvetésben 5,0 millió forint 

kerül betervezésre. 

 

Felelős: alpolgármester, jegyző 

Határidő: értelemszerű 

 

 

189/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

a. a 2019/2020-as tanévre a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 

meghirdetését a mellékelt pályázati kiírás szerint 

b. a 2019. évi Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat keretösszegét 

megnövelni 2,0 millió forinttal 

c. hogy a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázathoz a 2020. évi 

költségvetésben 7,0 millió forint kerüljön betervezésre 

 

Forrás:  

-  b. pont szerinti keretösszeg emelésének a Feladattal nem terhelt működési tartalék  

- 2019. évi költségvetésben Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjra 

tervezett összeg 

Melléklet: Pályázati felhívás, pályázati adatlap 

 

Felelős:  alpolgármester, jegyző 

Határidő:  értelemszerű 

 

 

5) Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 
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Markó József: Felkéri Popele Juliannát, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Popele Julianna: A Pálma utcában 3 fekvőrendőr és a Rákóczi utcában 5 fekvőrendőr kerül 

kihelyezésre. A lakossági kérelmeket mellékelte. Azok a lakosok, aki elé kerül a fekvőrendőr, azok 

külön is hozzájárulásukat adták, ezek is mellékletben megtalálhatóak.  

 

Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja, hogy mobil 

fekvőrend kerüljön elhelyezésre.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

190/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja, 

Képviselő-testülete jóváhagyja: 

 

a Rákóczi Ferenc utcában  

 az Iván Kovács László u. 9. számú ingatlan elé, 

 a Rákóczi Ferenc u. 45/A. számú és a Harang u. 13. számú ingatlanok telekhatár 

vonalához, 

 a Rákóczi Ferenc u. 51. számú ingatlan elé, 

 a Rákóczi Ferenc u. 69. és 71/1. számú ingatlanok telekhatár vonalához a Rákóczi Ferenc 

u. 58. számú ingatlan elé, 

 a Rákóczi Ferenc u. 82. és 84. számú ingatlanok telekhatár vonalához a Csokonai u. 17. 

számú ingatlan elé, 

 

míg a Pálma utcában  

 a Pálma u. 2/B. és 1/A. számú ingatlanok elé, 

 a Pálma u. 14. és 13/A. számú ingatlanok elé, 

 a IV. Béla király u. 4/A. és a Pálma u. 27. számú ingatlanok elé, 

 

egy-egy darab sebességcsökkentő küszöb kihelyezését, továbbá a küszöbökhöz szükséges közúti 

jelzőtáblák telepítését.  

 

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2019. évi önkormányzati 

költségvetésben szereplő dologi kiadások keret terhére biztosítja. 

 

Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

Határidő: 2019. október 31. 

 

 

6) Sellő utca felújítása – pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

Markó József: Felkéri Popele Julianna osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
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Popele Julianna: A DMRV rekonstrukciót végez a Sellő utcában. Aszfalt burkolatú az út, kötelessége, 

helyreállítani a rekonstrukció után az utat. Javasolja az út felújítását. Szegély mindenféleképpen 

szükséges. Új aszfaltburkolatot kapna ez az út. Kéri a szíves jóváhagyást.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot 

és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

191/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 

 

 a Sellő utca burkolat felújítását és az építési kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forrást, 

22.056 eFt-ot a 2019. évi költségvetésben tervezett Iparterület értékesítéséből származó bevétel 

sorról biztosítja. 

 

Felelős: Markó József polgármester,  

Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

7) Piros Mihály utca felújítása – pénzügyi forrás biztosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: Az Oázis lakóparkban található a Piros Mihály utca, mely egy rövid útszakasz, 

ígéretet kaptak a lakosok, hogy leaszfaltozásra kerül ez az utca. Eddig nem volt rá lehetőség, nem volt 

rá forrás.  

 

Kovacsik Tamás: Az előbbi előterjesztéshez kíván hozzászólni. Alsógödre is kellene útfelújítás. Úgy 

látja, hogy nem nagyon sikerül forrást teremteni hozzá. Az arány nem igazán megfelelő számára, 

jelenleg felsőgödi részen sokkal több útfelújítás történik, mint az alsógödi részen. Jelenleg hány darab 

útfelújítás folyik a felsőgödi részen és hány darab az alsógödi részen?  

 

Popele Julianna: A Képviselő-testület ebben az évben döntött az utak felújításáról és megépítéséről. 

Megrendelték, de több utcára a tervek még nem készültek el. Alsógödön a Kodály Zoltán utca 

tervezése folyik, ezt követően megépítésre kerül. A jelenlegi témához visszatérve, itt nincs különösebb 

munka. A meglévő alapra kap egy aszfaltréteget. Alsógödön ott komolyabb munkálatok lesznek. 

Komoly tervezési munka folyik. Szegély csere is szükséges több szakaszon. Ha a forrás biztosított 

lesz, akkor a Beruházási osztály árajánlatokat tud bekérni az érintett útszakaszokkal kapcsolatban. Ha 

minden dokumentum, akkor beterjesztésre kerül a Képviselő-testület felé.  

 

Kovacsik Tamás: Köszöni a választ.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot 

és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

192/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a  

 

Piros Mihály utca burkolat felújítását és az építési kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges 

forrást, 6.456 eFt-ot a 2019. évi költségvetésben tervezett Iparterület értékesítéséből származó 

bevétel sorról biztosítja. 

 

Felelős: Markó József polgármester,  

Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezetője 

Határidő: azonnal 

 

Markó József: Hol van ez pontosan az Oázis lakóparkon belül?  

 

Popele Julianna: Az Oázis lakópark szélén a Nemeskéri-Kiss Miklós úthoz közel.  

 

Markó József: A Pulykaház utca felújítására is sort kéne keríteni.  

 

Kovacsik Tamás: A József Attila utca is nagyon rossz állapotban van, ennek a felújítására is szükség 

lenne.  

 

Popele Julianna: A József Attila utca tervezés alatt van.  

 

Markó József: A következő ütembe legyen benne. Felsőgöd és Alsógöd között az arányokra oda kell 

figyelni.  

 

Kovacsik Tamás: Azoknak az utcáknak, ahol vannak tervek, azokat meg kellene építeni. Fontos 

számára, hogy egyensúlyba legyen e két településrész.  

 

Markó József: Lesz lehetőség, hogy megvalósuljon. A Petőfi Sándor utca is rossz állapotban van. 

Komplex dologról van szó, kocsibeállókat is igazítani kell. Komplex, részletes terv szükséges hozzá.  

 

Kovacsik Tamás: Nyárra vagy tavasszal lenne fontos, a gyalogosoknak fontos útvonal. Szükség van 

rá.  

 

Markó József: A forgalmat el lehetne terelni a templom felé, ha éppen ezen múlik. Az iskolai létszám 

nem nő, de az autók száma egyre nő.  

 

Kovacsik Tamás: A Petőfi Sándor utcában a járdák felét megcsináltatta.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

Popele Julianna: Ha van igény, akkor a Pulykaház utcára is el kell készítettni a terveket. Komplex 

tervre van szükség a csapadékvíz elvezetés miatt.  
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Markó József: Az arányokra figyeljenek oda.  

 

 

8) Búzaszem Iskola támogatása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Ismertjük, hogy a Búzaszem Iskola komoly munkát végez. Szűkösek a pénzügyi 

lehetőségeik. Gyönyörű épületet sikerült megépíteni, hasznos az ottani nevelés. Bővíteni szeretnék az 

iskolát egy tornacsarnokkal, az Önkormányzattól kérnek segítséget. Jelentős összegről van szó. 3-szor 

20 millió forintra van szükségük. Egyházi iskoláról van szó, gödi gyerekek járnak ide nagy számban. 

Ezt az összeget 3 év alatt biztosítja az Önkormányzat támogatásként.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot 

és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságon felmerült egy jogos 

kérdés. Ha az Önkormányzat támogatja, akkor használati jogot kellene kérni cserébe. Erről már 

egyeztettek az iskola vezetésével, már szóba került. A szerződésbe bele fogják ezt foglalni. Fenntartási 

költség az iskolát terheli. Működési és amortizációs költség is az iskolához tartozik.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

193/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Búzaszem Alapítvány 60 millió 

forinttal történő támogatását a jogerős építési engedély megadását követően.  

 

Forrás: Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

9) Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző/HVI vezető 

 

dr. Szinay József: További 9 fő póttagot szükséges megválasztania a Képviselő-testületnek a 

szavazatszámláló bizottságba. A szavazatszámláló bizottságokba minimum 4 fővel kell számolni. A 

tiszteletdíjakat nem fedezi a kormány központi költségvetése.  

 

Lenkei György: A póttagok ténylegesen bent fognak ülni?  

 

dr. Szinay József: Nem biztos. Nem mindenhol vannak párt által delegált szavazatszámláló tagok.  

 

Lőrincz László: Lehet még tagokat delegálni? 
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Markó József: Igen. Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

194/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel 

ugyanezen jogszabály 35. § (2) bekezdésében foglaltakra - Göd település szavazatszámláló 

bizottságainak további póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 

 

Póttagok 

 

 Név: Lakcím: 

1. Adorján Sándor  2132 Göd, Teleki Pál u. 34. 

2. Hertelendy Kitti 2132 Göd, Árpád u. 8/B 

3. Lucza Luca 2132 Göd, Evezős u. 10. 

4. Járdiné Kovacsik Andrienn 2132 Göd, Széchenyi u. 35/A 

5. Mészáros Árpádné 2131 Göd, Fenyves u. 35. 

6. Nagyné Herczeg Györgyi Márta 2132 Göd, Kolozsvári u. 39/A 

7. Szokolai Dóra 2132 Göd, Pesti út 172. 

8. Trembeczki Dóra 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 1/A 

9. Vetter Ilona Adrienn 2132 Göd, Huba u. 6. 

 

A szavazatszámláló bizottságok választott póttagjának megbízatása a következő általános 

választásra megválasztott választási bizottságok (szavazatszámláló bizottságok) alakuló üléséig 

tart. 

 

Felelős: dr. Szinay József HVI vezető, Esküvételért: Markó József polgármester 

Határidő: 2019. október 11. 

 

 

10) Közterület-felügyelet I. félévi beszámoló 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Szinay József: Tények szerepelnek a beszámolóban. Nincs hozzáfűznivalója.  

 

Markó József: A Közterület-felügyeletnek fiatal, határozat kollégái vannak. Heteken keresztül látható, 

amit észre kellene venni. A hivatali jelzések is elhalnak. A belső adatáramláson kellene javítani. A 

belső levelek is elhalnak. Sok panasz érkezik, de a lakosok nem kapnak választ.  

 

Kovacsik Tamás: Felveti, hogy szükség lenne hétvégi járőrözésre. Nemsokára elkezdődik a tüzelési 

időszak. A hétvégén fordul inkább elő szabálytalanság.  

 

dr. Szinay József: Az elmúlt időszakban meghirdetésre került közterület-felügyelő munkakör. Nem 

jelentkeznek. A főváros közelsége miatt vonzóbb, hogy bejárnak oda dolgozni az emberek, mivel a 
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bérezés is jóval magasabb. Itt helyben nem lehet teljesíteni. 2 településőr van most jelenleg 

állományba.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot 

és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

195/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Közterület-felügyelet 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11) Egyebek I.: Helyi adórendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Az idei évben meghatározásra került először 50 %-os adócsökkentés. A befolyt 

összegek hatására az előző Képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a 100 %-os adócsökkentés. 

Szükséges egy pontosítás. Az első 100 négyzetméterig jár a kedvezmény. A rendeletbe ennek a 

szövegrésznek a pontosítása szükséges.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot 

és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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. alpontja helyére az alábbi szöveg lép: 

0-100m2-ig 290 Ft/m2 

 

2.§ 

A rendelet 6.§ b) pontjának helyére az alábbi szöveg lép: 

azon lakás, valamint üdülő után, amelyben az adózó adóév első napján lakóhellyel rendelkezik, 

az adó mértéke az a) pontban foglaltak alapján állapítandó meg, azzal az eltéréssel, hogy az a) 

pont      1. alpontja esetében az adó mértéke 0 Ft/m2.  
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3.§ 

(1) Ezen rendelet 2020. január 1-én lép hatályba 

(2) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló 

34/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2019.(IX.19.) önkormányzati 

rendeletének rendelkezései nem lépnek hatályba.  

 

 

 

 Markó József Dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

12) Egyebek II.: Településellátó Szervezet – pótelőirányzatok 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Útkarbantartási és városüzemeltetési feladatokra szükséges pótelőirányzat 

biztosítása a Településellátó Szervezet számára. Temetők, golf pálya és egyéb lakossági feladatok 

ellátására.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot 

és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

196/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iparterület értékesítéséből 

befolyt bevétel terhére az alábbi pótelőirányzatokat hagyja jóvá: 

 

- az útkarbantartási feladatokra összesen 45 000 ezer forintot, 

- egy városüzemeltetési feladatokra 10 000 ezer forintot. 

 

Forrás: Tartalékok – Iparterület értékesítéséből befolyt bevétel 

Határidő: azonnal 

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

 

 

13) Egyebek III.: „Környezetvédelmi feladatok 2019.” költségvetési sor forrás növelése 

Előterjesztő: dr. Pintér György  

 

dr. Pintér György: Az idei évre vonatkozó környezetvédelmi feladatok költségvetési sort szükséges 

megemelni. Favágásra, növényfelülettel való bortásra, fapótlásra, patkányírtásra, állapotfelmérésre 

kerül felhasználásra.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot 

és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

 

 

197/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Képviselő-testülete 12,817 MFt többletforrást biztosít a 2019. évi környezetvédelmi 

munkálatok elvégzésére a „Környezetvédelmi feladatok 2019.” sorhoz. 

 

Forrás: iparterület értékesítéséből befolyt bevétel 

Felelős:  polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 

 

14) Egyebek IV.: 80/2019. (V.8.) határozat módosítása (pontosítása) 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: 80/2019. számú önkormányzati határozat pontosításáról van szó. 5,4 milliárd + áfa 

összeg helyett, 5,149 + áfa összeget le kell módosítani a költségvetési rendeletben. A tegnapi napon 

befolyt a Samsung eladásból az utolsó részlet. Kisebb ingatlanokkal kapcsolatban még lesz 

szerződéskötés, ezek tisztázása folyamatban van.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot 

és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

198/2019. (IX. 26.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iparterület értékesítéséből 

(ingatlanértékesítésből) a város költségvetésében megtervezett összesen 5 400 000 000 Ft + ÁFA 

összeget a tényleges bevételnek megfelelően 5 149 734 400 Ft + ÁFA összegre módosítja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást vezetesse át a költségvetési rendeleten. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

Markó József: A Közbeszerzési eljárás megindítása - „Villamos energia beszerzése Göd Város 

Önkormányzata és Intézményei részére 2020. január 01. – 2021. december 31-ig terjedő 

időszakra” és „A 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet nyertes pályázójának visszalépése” 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: 
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15) Közbeszerzési eljárás megindítása - „Villamos energia beszerzése Göd Város 

Önkormányzata és Intézményei részére 2020. január 01. – 2021. december 31-ig terjedő 

időszakra” (zárt ülés) 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

16) Egyebek V.: A 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet nyertes pályázójának visszalépése 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

 

Markó József        dr. Szinay József  

         polgármester               címzetes főjegyző  

 


