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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 14. napján 9 órakor 

kezdődő rendkívüli (nyílt) ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Kovacsik Tamás képviselő, aki jelezte távolmaradását 

és dr. Pintér György képviselő, aki hivatali teendői miatt van távol.)  

 

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. Felkéri a képviselőket a napirendi pontok megszavazására. 

 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1) Göd Város Önkormányzata 6/2018. (II. 27.) számú költségvetési rendeletének II. félévi 

módosítása  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

2) A Gödi Németh László Általános Iskola és AMI átszervezésére vonatkozó javaslat 

véleményezése 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

3) „Bölcsődei férőhely bővítése Gödön” – pályázat 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

4) Kis összegű és elévült követelések kivezetésének engedélyezése az intézményekben (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

Markó József: Az ülés előtt szeretne két témában tájékoztatást adni. Az egyik, hogy az M2-es felüljáró 

építése ügyében kértek információt. A válasz az volt, hogy az ügy folyamatban van. A másik a 25 

hektáros területen homokátfúvások vannak az M2-es úton, Csomád irányában. A terület nem a miénk. 

Ebben az ügyben is egyeztetések voltak. A terület sorsa még kérdéses. Hogyan hasznosítják, még nem 

teljesen tisztázott. Az elképzelt ipari fejlesztés valószínűleg indulni fog. Addig mi legyen a homokkal, 

ez kérdés, de a vegetáció megindulásakor a parlagfű megjelenése is várható. Az általunk felvásárolt 55 

hektáros termőföldet is gondoznia kell az Önkormányzatnak. A gondozásra már van jelentkező. A 

földtámogatásra is jelentkezni kellene, utána kell nézni, hogy arra jogosult-e az Önkormányzat. 

 

Lenkei György: Ebben a kérdésben a falugazdásztól tud érdeklődni. 

 

Markó József: A gyógyszertári ügyelettel kapcsolatban újabb fejlemény, hogy Dunakeszin van az 

éjjeli ügyelet. A honlapon is láthatóak lesznek az ügyeletes gyógyszertárak Dunakeszi, Vác területén. 

Amikor a gyógyszerészek itt jártak, akkor elhangzott, hogy a Tesco áruházban van ügyelet esetenként, 

de akármelyik gyógyszertárban lehet ügyelet éjszaka. Ez probléma, mert ha az ügyeletes gyógyszertár 

az Auchanban van, akkor oda Gödről nehéz eljutni. Amennyiben ez problémát jelent, úgy Gödön, 

valamelyik gyógyszertárral megállapodunk az éjjeli ügyelet kialakítására. 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Göd Város Önkormányzata 6/2018. (II. 27.) számú költségvetési rendeletének II. félévi 

módosítása  

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A megvalósult változások átvezetése történt meg. 

 

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

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 8 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2019. (...) önkormányzati rendelete  

Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendeletét 

(továbbiakban: R): 

 

1. § 

 

A R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép: 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

A) Költségvetési bevételi főösszegét 6 573 252 ezer forintban 

B) Költségvetési kiadási főösszegét 8 362 516 ezer forintban 

C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -1 789 264 ezer forintban 

D) Belső finanszírozásának bevételi összegét  1 524 702 ezer forintban 

(előző évi pénzmaradványok 2018. évi költségvetési tervezetben igénybe vett összege) 

E) Külső finanszírozás (hitelfelvétel) bevételi összegét 302 260 ezer forintban 

F) Külső finanszírozás kiadási összegét 37 698 ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) A költségvetés főösszege 8 400 214 ezer forint. 

(3) Működési többlet 1 001 085 ezer forint, a felhalmozási hiány 1 185 349 ezer forint. 

(4) A belső finanszírozás bevétele 1 524 702 ezer forint. 

(5) A külső finanszírozás bevétele 302 260 ezer forint. 

(6) A külső finanszírozás kiadása 37 698 ezer forint. A működési többlet, a belső és külső 

finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadásait.” 

 

2. § 

 

A R mellékletét képező 1.-14/2. helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei lépnek. 

 

 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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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 ... év … hó ... napján 

kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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2) A Gödi Németh László Általános Iskola és AMI átszervezésére vonatkozó javaslat 

véleményezése 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
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Markó József: A tankerületi igazgató kérése a létszámmódosítás. A tervezők 2019. december 31-ig 

elkészítik az új általános iskola terveit. Az építés jövőre már elkezdődhet. A Németh László általános 

iskola bővítése is folyamatban van. Tehát az amúgy is magas létszámot, most kénytelenek vagyunk 

felemelni.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 5 „igen”, 3 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:  

 

36/2019. (III. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megismerte a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

átszervezésének tervezetét. Azt a gödi gyermekek emelkedő száma miatt az új iskola felépüléséig 

nem ellenzi, ennek megfelelően egyetért azzal, hogy: 

- a feladatellátási helyen az általános iskolai képzésben fölvehető tanulói létszám 900 főre 

emelkedik. 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3) „Bölcsődei férőhely bővítése Gödön” – pályázat 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Markó József: A Jávorka utcai óvoda ingatlanát korábban az Önkormányzat vásárolta meg. Az épület 

nem volt ideális óvodának, de a telek szép. Bölcsőde Alsógödön nincs, az Oázis Lakóparkban lévő 

bölcsőde is telített. Hétfőn lakossági fórum lesz. A Jávorka utcai óvoda tehát megszűnik, bölcsőde 

épül itt. A most tervezett két blokk elkészül, később a harmadik egység is megépülhet. Kérdése, hogy 

hogyan alakul a gyermeklétszám, mennyi volt és mennyi lesz? 

 

dr. Nagy Atilla: A bölcsőde háromszor 16 fős, azaz 48 lesz, jelenleg az óvodába 50 gyermek jár.  

 

Markó József: Péntek délutántól hétfő reggelig nem lesz ott senki, tehát a környékbelieket sem 

zavarhatja. Igény van a bölcsődére, intézményi hely nincs. A célszerűség azt mondja, hogy itt kell a 

bölcsődét megvalósítani. Korábban a Penny építését is sokan ellenezték, egy albakerti Egyesület is 

alakult annak érdekében, hogy ne épüljön Penny, lakossági fórumok is voltak. Akkor még egy 

benzinkutat is terveztek oda. A benzinkút megépítését viszont az akkori képviselő-testület elvetette. A 

Penny megépült, de azóta sem érkezett panasz a működésére, a parkolás is jól megoldott. 

 

Csányi József: Véleménye szerint az az ingatlan ideális a bölcsődének, a Duna közelsége és egyéb 

okok miatt is. Máshol nem lenne jó megépíteni.  

 

Markó József: Ideális valóban és a megközelítés még gyalog is kényelmes. Levegős, szép, új 

intézmény, lakossági érdeket szolgál, a fiatalokat segíti. Hétfőn este lakossági fórum lesz itt a 

hivatalban, e tárgyban. Nyilván jönnek a tiltakozók is, de a hosszabb távon lévő gondolkodás azt 

mondja, hogy a helyzet jobb lesz, az ellátásra szükség van. 

 

Popele Julianna: Az építési engedélyt csak a HÉSZ módosítása után lehet megszerezni. Az sem baj, ha 

később szerezzük meg az engedélyt, akkor is befogadják a pályázatot. Az előterjesztésben két 

határozati javaslat van. A megvalósítás bruttó összege 536.927.894,- Ft, az igényelhető támogatás 
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maximum 95 %-os, az önrész 236.927.894,- Ft. A támogatás felhasználására 2020. december 31-ig 

van lehetőség. 

 

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

elfogadásra javasolták.  

 

Simon Tamás: A főépítésszel megnézték a szabad ingatlanokat. A szántóföldet vagy a Nemeskéri 

erdőt sem tudjuk átminősíteni. A probléma a 2-es körzetben a lakosság elöregedése. Ki fog cserélődni 

a lakosság. A két lakóegység kialakítása, de nem két különálló építménnyel a telkeken cél, ami még 

megoldandó. A bölcsődére nagy szükség van. Egy terület lenne, ami szóba jöhet, de az a meglévő 

bölcsőde közelében van, így az nem ideális. A Pesti úton esetleg, ha lenne eladó ingatlan, ott lehetne 

parkolót létesíteni. Ezt tervbe lehetne venni.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

37/2019. (III. 14.) Ök. határozat 
 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

dönt arról, hogy  

 A Pénzügyminisztérium által kiírt „Bölcsődei Fejlesztési Program” című pályázaton 

részt vesz „Bölcsődei férőhely bővítése Gödön” c. projekttel.  

 Beruházással érintett ingatlanok földhivatali nyilvántartás szerinti megnevezése, 

helyrajzi száma: 

2131 Göd, Jávorka Sándor utca 14., 383 hrsz., kivett üdülőépület, udvar;  

 

Megvalósítás bruttó összege:  536.927.894,- Ft 

Melyből építési költség:  503.201.294,- Ft 

Igényelhető támogatás (95 %, max. 300 millió Ft) 300.000.000,- Ft 

Önrész:  236.927.894,- Ft 

 

 

Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 236.927.894.- Ft-ot az alábbiak 

szerint biztosítja: 

 a 2019. évi költségvetés beruházási tartalék keret terhére 9.837.138,- Ft-ot, 

 a 2020. évi költségvetésben a „Bölcsődei férőhely bővítése Gödön” jogcímen  

227.090.756,- Ft-ot biztosít. 

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2019.03.18. 

 

 

38/2019. (III. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

dönt arról, hogy a Pénzügyminisztérium által kiírt „Bölcsődei Fejlesztési Program” keretében 

benyújtásra kerülő „Bölcsődei férőhely bővítése Gödön” c. projekt megvalósítási ütemtervét az 

1. számú melléklet szerint, a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését a 2. számú mellékelt 

szerint jóváhagyja. 
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Felelős: jegyző 

Határidő: 2019.03.18. 

 

1. és 2. melléklet a 38/2019. (III. 14.) Ök. határozathoz 
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Markó József: Lakossági fórum tehát március 18-án hétfőn 17 órakor lesz.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: A lakossági fórumot a HÉSZ módosítása miatt kell összehívni, nem a bölcsőde 

megvalósítása miatt. 
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dr. Szinay József: Tehát a tiltakozók jöhetnek, viszont nem ez a lakossági fórum témája, hanem a 

HÉSZ módosítása. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A partnerek közül egy pozitív támogatás érkezett egy javaslattal.  

 

Markó József: A következő napirendi pontot 4./ Kis összegű és elévült követelések kivezetésének 

engedélyezése az intézményekben zárt ülés keretében kell tárgyalni, ezért felkéri a képviselőket, 

hogy szavazzanak a zárt ülésről. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal döntöttek arról, hogy a 4./ napirendi pontot zárt ülésen 

tárgyalják. 

 

 

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

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Markó József  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 


