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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 10. napján 9 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

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

Csányi József képviselő, aki nem jelezte távolmaradását, de később megérkezett.) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

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

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

pont tárgyalására nincs lehetőség.  

 

A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Döntés a Göd város területén megvalósuló erdőtelepítési feladatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

2) Tájékoztatás a 200/2018. (XII. 7.) számú, az „Ipari telephely kialakítására alkalmas terület 

értékesítése” tárgyában meghozott önkormányzati határozat alapján meghirdetett ajánlati 

felhívás eredményéről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

3) Döntés a 24 tantermes általános iskola építésének új helyszínéről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Döntés a Göd város területén megvalósuló erdőtelepítési feladatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Kormánydöntés volt, hogy mely területeken alakítsuk ki az iparterületet. Az új erdő 

telepítésének helye a meglévő erdőhöz csatlakozik, ez a vadak érdekében is fontos. Pozitív, hogy az 

állam az ezzel kapcsolatos költségeket fedezi. Gödnek így most még több erdeje lesz, a fák 

termelhetők lesznek. A fatípust még nem határozták meg. Az akáccal lehet tüzelni, a fenyővel nem.  

 

Szabó Csaba: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták. 

 

Markó József: Közbeszerzési eljárás lesz kiírva az erdőtelepítés tárgyában. Felkéri a képviselőket a 

szavazásra. 

 

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

 

1/2019. (I. 10.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. felkéri a polgármestert, hogy az 062/27, 062/28, 062/29, 062/30, 062/31, 062/32, 089/7, 

089/8, 089/9, 089/20, 096/8, 099/10, 099/11, 099/17, 0108/14 hrsz-ú ingatlanokra 
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vonatkozóan az adásvételi szerződéseket a rendelkezésre álló értékbecslésekben szereplő 

forgalmi értékek alapján a Göd város területén megvalósuló erdőtelepítési feladatok 

támogatásáról szóló 1718/2018. (XII. 17.) számú Kormányhatározat rendelkezései 

értelmében erdőtelepítés céljára kösse meg;  

 

2. felkéri a polgármestert, hogy az adásvételekre vonatkozó ügyvédi megbízási szerződést 

kösse meg;  

 

3. felkéri a jegyzőt, hogy az erdőtelepítésre vonatkozó közbeszerzési eljárást készítse elő.  

 

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

Határidő: azonnal 

 

 

Markó József: A helyi vadásztársaság jelezte, hogy szeretnék, ha egy vadátjáró híd kerülne 

megépítésre a kettes út felett. Korábban ezt a lovasok is jelezték, hogy átjáró utat szeretnének.  

 

Csányi József képviselő megérkezett. 

 

 

2) Tájékoztatás a 200/2018. (XII. 7.) számú, az „Ipari telephely kialakítására alkalmas terület 

értékesítése” tárgyában meghozott önkormányzati határozat alapján meghirdetett ajánlati 

felhívás eredményéről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Az ajánlati felhívásra nem érkezett pályázat. A kiírást egy cég, a Samsung SDI elvitte, 

de nem adott be pályázatot annak ellenére, hogy a határidőt meghosszabbítottuk. Most ezt a bejelentést 

kell megtennie a testületnek, hogy nem érkezett be ajánlat. 

 

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

elfogadásra javasolták. 

 

Kovacsik Tamás: Mi lesz ezután? 

 

Markó József: A cég belső viszonyaiban történt változás, majd kiderül, hogyan döntenek. Az 

iparterület kialakítása folyamatban van. A 80 hektáros terület adott, kérdés, hogy ki lesz a 

felhasználója.  

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

2/2019. (I. 10.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

megállapítja, hogy a 200/2018. (XII. 7.) számú, az „Ipari telephely kialakítására alkalmas terület 

értékesítése” tárgyában meghozott önkormányzati határozat alapján meghirdetett ajánlati 

felhívásra érvényes ajánlatot nem nyújtottak be.  
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3) Döntés a 24 tantermes általános iskola építésének új helyszínéről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A volt beütőpálya önkormányzati tulajdonba került, az ottani iskola építésének nincs 

akadálya. A tervezők tervezhetik az épületet. A kéthektáros terület nagynak tűnik, de célszerű lenne a 

mellette lévő, kisebb területcsíkok megvétele.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: A beütőpálya mellett lévő un. „nadrágszíj” területek is ugyanolyan övezeti 

besorolásúak. Az előterjesztésben van egy elírás, ami az, hogy a 025/56 helyrajzi szám, ehelyett a 

018/56 helyrajzi számnak kellett volna szerepelnie. Ez a határozatot nem érinti, ott helyesen szerepel. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet is és 

elfogadásra javasolták. 

 

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

3/2019. (I. 10.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

- dönt arról, hogy az új, 24 tantermes általános iskola építési helyszíne a Göd külterület 

018/5, 018/51és a 018/56 helyrajzi számú ingatlanokon legyen, 

- dönt arról, hogy a külterület 018/5, 018/51 és a 018/56 helyrajzi számú ingatlanokat 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, 

- ezzel egyidejűleg az alábbi határozatokat visszavonja: 

o 171/2017. (X. 11.) Ök. határozat 

o 3/2018. (I. 18.) Ök. határozat 

o 47/2018. (IV. 26. ) Ök. határozat 

o 48/2018. (IV. 26. ) Ök. határozat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Markó József  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 


