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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 24. napján 9.00 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Sipos Richárd képviselő, Szász-Vadász Endre 

képviselő, Simon Tamás képviselő, akik jelezték távolmaradásukat és Lőrincz László képviselő, aki 

nem jelezte távolmaradását.  

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

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

megnyitja. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi pont tárgyalására nincs lehetőség. 

Ismerteti a tervezett napirendi pontokat, majd felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a 

napirendi pontok elfogadásáról.  

 

A Képviselő-testület tagjai 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok 

tárgyalását: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Döntés változtatási tilalom elrendeléséről 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

2) A temető-táblára vonatkozó településrendezési szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

3) Pótelőirányzat biztosítása a Településellátó Szervezet részére 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

4) Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

5) Döntés a Termálstrand – Trafóház cseréjéről (91180 sz. AHTR-állomás cseréje BHTR-

állomásra) 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

6) Pótelőirányzat biztosítása számítástechnikai eszközök beszerzésére 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

7) Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú pályázati felhívásban foglalt 

időpontok módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

8) A Kincsem Udvarház helyiségeinek hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

9) Döntés csereerdősítési célú területvásárlásról 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
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10) Döntés a Göd 054 helyrajzi számú külterületi út telekalakításáról és a Göd külterület 

056, 059/16, 059/13, 058/3, 057/7, 048/11, valamint 060/4 helyrajzi számon nyilvántartott 

ingatlanok összevonásáról 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

11) Döntés az iparűzési adóelőirányzat módosításáról 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása:  

 

1) Döntés változtatási tilalom elrendeléséről 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a határozati javaslattal ellentétesen a 6468/1 kivenni a változtatási 

tilalom alól, mivel a tulajdonosok írásban nyilatkoztak, hogy családi házakat akarnak építeni. Ez a 

rendeltetésimód-változás településképi bejelentésköteles. A céges nyilatkozatukra hivatkozva 

megtagadható a rendeltetés változtatása, ha a későbbiekben mégsem lakóépületnek használnák. 

 

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

és elfogadásra javasolták.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták és rendeletet alkották: 

 

137/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a településrendezési feladatok megvalósulásának érdekében változtatási tilalmat 

rendel el a Göd belterület 6448 helyrajzi számú ingatlanra. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2019. (…) önkormányzati rendelete 

változtatási tilalom elrendeléséről 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya a Göd belterület 6448 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanra terjed ki. 
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2. § 

 

Göd Város Önkormányzata az e rendelet hatálya alá tartozó, 1. § szerinti ingatlanra változtatási 

tilalmat rendel el Göd város településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében. 

 

3. § 

 

A változtatási tilalom minden építési és rendezési tevékenységre vonatkozik, amit az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22. §-a megjelöl, kivéve ugyanezen 

jogszabály 20. § (7) bekezdésében foglaltakat. 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet hatályát veszti a változtatási tilalommal érintett területre készülő helyi építési 

szabályzat módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját megelőző napon, de 

legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 3 év elteltével. 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év ….. hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

 

2) A temető-táblára vonatkozó településrendezési szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A tulajdonosok nagy részével sikerült megállapodni hosszú évek után. A szerződést 

jogászok készítették elő, több egyeztetés során. A szerződés tartalmáról kell dönteni. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A szabályozás megfelel a telepítési tanulmánytervnek, melyet korábban 

fogadott el a testület. Maga a településrendezési szerződés gazdasági kérdésekről szól. Nyitott kérdés a 

közbenső utak finanszírozása, a jelzálogjog-biztosítékok pontosítása és az Önkormányzatnak átadandó 

terület pontosítása a már elkészült változási vázrajz ismeretében, az ezekre vonatkozó szerződések 

kidolgozására még van idő, melyet egyeztetni szükséges. A tervezési területet kifogásolta az állami 

főépítész a korábbi állásfoglalással ellentétben. Ezt mindenképp egyeztetni kell és csak utána 

bocsátható végső véleményeztetésre.  

 

Markó József: Nem közbenső utak, hanem határoló utak. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Rosszul mondta, valóban határoló utakról van szó. A Rómaiak útja – 

Összekötő út – Öregfutó utca.  

 

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

elfogadásra javasolták.  
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Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott módosítási javaslatokat úgy látja, 

hogy beépítették a szerződésbe.  

Markó József: Kérdése a jelenlévőkhöz és a megjelent vendégekhez, hogy van-e hozzászólásuk. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Módosító javaslata, hogy ezen HÉSZ elfogadása következtében az ATID Kft. 

álljon helyt a kártérítési igények tekintetében. Kéri erre vonatkozóan a beruházó nyilatkozatát.  

 

dr. Makláry Zoltán ügyvéd: A szerződésben tudomásul veszik, hogy a HÉSZ és a TSZ elfogadására 

akkor kerül sor, ha a tulajdonosok nyilatkoznak, kártérítési igényükről lemondanak. A főépítész által 

elmondottakkal egyetért. A szerződésben az van, hogy a HÉSZ elfogadására akkor kerülhet sor, ha a 

tulajdonosi nyilatkozatok megvannak, ezt tudomásul veszik.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Sajnos volt már rá példa, hogy lemond valaki és utána mégis visszavonja 

nyilatkozatát. 

  

dr. Almási Csaba ügyvéd: Van egy tulajdonos, aki kiskorú, és jogszabályi akadály miatt nem tud 

lemondani a kártalanítási igényéről. Ezen igény megfizetésére a beruházó készfizető kezességet vállal. 

Ezen túlmenően is, amennyiben bármelyik tulajdonos nyilatkozata ellenére mégis kártalanítási 

igénnyel él, akkor ezért a fizetési kötelezettségért készfizető kezességet vállaljon a beruházó. Erre 

kérik a beruházó nyilatkozatát. 

 

dr. Makláry Zoltán ügyvéd: Az imént telefonon egyeztetett a Kft. képviselőjével. Kártalanítási igény 

esetén bírósági úton kellene érvényesíteni az igényt. Ha mégis ez van, akkor a beruházó ezt tudomásul 

veszi. A beruházónak is érdeke, hogy olyan nyilatkozatok szülessenek, amik jogszerűek és ennek 

megfelelően elvárható magatartáskövetést biztosítanak. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 6 „igen” és 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták: 

 

138/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy az Önkormányzat településrendezési szerződés-tervezetét elfogadja és javaslatot 

tesz a szerződés megkötésére.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

3) Pótelőirányzat biztosítása a Településellátó Szervezet részére 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Több napirendi pont is pótelőirányzat biztosításáról szól majd. Ez a 22. oldalon 

található előterjesztés a TESZ részére.  

 

Markó József: A TESZ igényei indokoltak, több szűrön keresztül átmentek az igények, mire 

idekerültek. 

 

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

és elfogadásra javasolták. 
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Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

139/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

Településellátó Szervezet – pótelőirányzatok 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet 2019. évi gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi 

döntéseket hozza 

 

a. pótelőirányzatokat biztosít az alábbiak szerint:  

- Németh László Általános Iskola konyháján 1 db vízlágyító berendezés beszerzésére 

250 ezer forintot; 

- Németh László Általános Iskola konyháján 1 db klíma berendezés beszerzéséhez 350 

ezer forintot; 

- a temetők szemétszállításának költségeire 4 600 ezer forintot; 

- a Jácint utcai temető temetői keresztjének cseréjéhez és áthelyezéséhez 700 ezer 

forintot; 

- A Nemeskéri úti temetőben járda kiépítéséhez 750 ezer forintot; 

- a Balázsovits Sportcsarnok kapujának cseréjéhez 500 ezer forintot. 

 

Forrás: Tartalékok – Intézményi beruházási tartalék 

 

b. hozzájárul ahhoz, hogy a Településellátó Szervezet a védőnőkre vonatkozó költségvetési 

előirányzatok között módosítást hajtson végre a dologi előirányzatokról a 

bérelőirányzatokra 3 500 ezer forint összegben. 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán gazd. 

és jogi ig.h. 

Határidő: azonnal 

 

 

4) Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Itt a TESZ jelenlévő képviselői jelezték, hogy még egy plusz munka merült fel, ami 

a csapadékvíz-elvezető rendszer részleges cseréjére és felújítására vonatkozik. Ennek pénzügyi igénye 

750 e Ft. Ezzel még szeretné kiegészíteni a határozati javaslatot.  

 

Szabó Csaba: Az elhangzott kiegészítéssel javasolta a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság a határozatot elfogadni.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az elhangzottakkal kiegészített 

határozatról.  

 

A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

 

140/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

Pótelőirányzat biztosítása a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy dönt, hogy a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére az alábbi pótelőirányzatokat biztosítja:  

- a Rákóczi úti telephely kis épülete tetőszerkezetének javítására 2 000 ezer forintot; 

- a Rákóczi úti telephely főépületében az ételszállító lift javítására 2 300 ezer forintot; 

- a csapadékvíz-elvezető rendszer részleges cseréjére és felújítására 750 ezer forintot. 

 

Forrás: Tartalékok – Intézményi beruházási tartalék 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán gazd. 

és jogi ig.h., Ráczki Marianna intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

5) Döntés a Termálstrand – Trafóház cseréjéről (91180 sz. AHTR-állomás cseréje BHTR-

állomásra) 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

Markó József: Karbantartási problémák léptek fel a strandon a trafóháznál.  

 

dr. Pintér György: 12 mFt a trafóház cseréje. Jelezték, hogy komoly fennakadások vannak, ezért 

mindenképp szükséges a csere, mely önkormányzati feladat. 

 

Balogh György: Többnapos leállás volt a strandon. Az alkatrészek tönkremennek, a szakértő javasolja 

az új technológiára kicserélni, mert a belseje és a külseje is teljesen tönkrement.  

 

Markó József: A trafóház belsejében jelentős mennyiségű réz van, ez bevételt képezhet. 

 

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

elfogadásra javasolták.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

 

141/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Gödi Termálstrandon a meglévő trafóház cseréjéhez hozzájárul, annak 

beruházási költségeihez 12 000 ezer forint forrást biztosít. 

 

Forrás: Tartalékok – Beruházási tartalék 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán gazd. 

és jogi ig.h. 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6) Pótelőirányzat biztosítása számítástechnikai eszközök beszerzésére 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
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dr. Pintér György: A TESZ és a Polgármesteri Hivatal érintett a témában. Az ASP rendszer bevezetése 

kapcsán erősebb gépekre kell cserélni a mostaniakat. Ezért lenne szükség a pótelőirányzat 

biztosítására. 

 

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

javasolták.  

 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

142/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

Pótelőirányzat biztosítása számítástechnikai eszközök beszerzésére 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy az alábbiak szerint a Településellátó Szervezet és a Polgármesteri Hivatal részére 

pótelőirányzatot biztosít számítástechnikai eszközök beszerzésére: 

- a Településellátó Szervezet részére 1 000 ezer forint a Tartalékok - Intézményi 

beruházási tartalék terhére; 

- a Polgármesteri Hivatal részére 2 000 ezer forint a Tartalékok – Feladattal nem 

terhelt működési tartalék keret terhére. 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán gazd. 

és jogi ig.h. 

Határidő: azonnal 

 

 

 

7) Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú pályázati felhívásban foglalt 

időpontok módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Technikai jellegű szavazásról van szó. Korábbi ülésen a testület elfogadta a 

pályázati felhívást, melyben 30 napos határidőt határoztunk meg, viszont a jogszabály 60 napot ad, 

ezért javasolja ennek megfelelően a módosítást és az előterjesztés elfogadását. 

 

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

javasolták.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

143/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja, hogy a 130/2019. (VI. 27.) Ök. határozatával elfogadott pályázati felhívás és 

közszolgáltatási szerződés-tervezet időtartama úgy módosul, hogy az autóbuszvonalak 

üzemeltetése 2019. november 1-től 2020. október 31-ig terjedő időszakban kerül 

meghatározásra. 
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Egyebekben jóváhagyja a pályázati felhívás megjelentetését, továbbá a pályázati felhívásban 

szereplő időpontok alábbiak szerinti módosulását: 

 Az ajánlattételi határidő: 2019.09.19. 10:00 

 Az ajánlatok megküldése: „Tilos felbontani 2019.09.19. 10:00 előtt” 

 Az eredményhirdetés időpontja: 2019.10.04. 10:00 

 Az eszközök átadás-átvételének időpontja: 2019.10.31. üzemzárás. 

 A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2019.11.01. üzemkezdet, melyhez igazodik a 

szerződés-tervezet 4.3. pontja is. 

 

Felelős: címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

8) A Kincsem Udvarház helyiségeinek hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Az épület hasznosítása, működtetése önkormányzati feladat. A pályázat fő célja az 

épület megmentése volt. A hasznosítás nehezebben indul, mert üzleti alapon nem nagyon 

működtethető, magában egy vendéglátóegység nem élne meg, tehát kellő rugalmassággal kell egy 

szolgáltatást nyújtani. 

 

dr. Pintér György: A Bringapontra 1 db pályázat érkezett, a pályázó a mellékmérő felszerzését nem 

vállalja. Az első határozati javaslat „A” változatát támogatja és a második határozati javaslatról kell 

szavazni.  

 

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

javasolták.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a mellékóra kiépítését 

az Önkormányzat vállalja.  

 

A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

144/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 119/2019. (VI. 27) számú határozatában „az egykori gödi Kincsem-istálló, 

jelenleg Kincsem Udvarház helyiségének Bringapontként történő hasznosítására” közzétett 

pályázatra Prohászka András (cím: ...) által benyújtott ajánlatot elfogadja azzal a kitétellel, 

hogy az ajánlati felhívásban a mellékmérősítésre vonatkozó ajánlattevői kötelezettségektől 

eltekint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, valamint megbízza Dr. Almási 

Csaba ügyvédet a bérleti szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére. 

 

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

Határidő: a pályázat benyújtását követő 30. nap 

 

Markó József: Az állandóan működő kávéház valószínűleg nem tudna működni. Javasolja, hogy 

határozatlan idejű, folyamatos pályázati kiírás legyen. Felkéri a jegyzőt a hirdetés folyamatossá 

tételére. Ezután felkéri a képviselőket a szavazásra, az elhangzott javaslatának figyelembevételével. 
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A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

145/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 megállapítja, hogy a 118/2019. (VI. 27) számú határozatában „az egykori gödi Kincsem-

istálló, jelenleg Kincsem Udvarház helyiségének Kávéházként történő hasznosítására” 

közzétett pályázatra ajánlat nem érkezett. 

 Felkéri a jegyzőt, hogy a 118/2019. (VI. 27.) Ök. határozattal jóváhagyott pályázati 

felhívás szövegének megjelentetéséről visszavonásig gondoskodjon. 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

9) Döntés csereerdősítési célú területvásárlásról 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Az előterjesztés címe nem jó, mert nem csereerdősítésről van szó.  

 

dr. Szinay József: Az állam által biztosított támogatásból, erdő céljára megvásárolt közel 25 hektár 

terület majdnem 30 hektárra nőhet, tehát majdnem 30 hektár erdőt tudunk vásárolni. Így a 

vállalásunkat túl is léptük. 

 

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

elfogadásra javasolták.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

146/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. hozzájárul a Göd külterület 096/11 és 096/12 hrsz.-ú ingatlanok összevonása utáni 

megvásárlásához. A kialakuló telek: Göd külterület 096/12 hrsz., 10318,0 m2 területű, 

szántó művelési ágú ingatlan. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a szerződésre vonatkozó ügyvédi megbízási szerződést 

kösse meg. 

 

Forrás: 2019. évi költségvetés 31. tartalék-sor (erdőtelepítés) 

 

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

Határidő: azonnal 
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10) Döntés a Göd 054 helyrajzi számú külterületi út telekalakításáról és a Göd külterület 

056, 059/16, 059/13, 058/3, 057/7, 048/11, valamint 060/4 helyrajzi számon nyilvántartott 

ingatlanok összevonásáról 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Két területet érint a szabályozás. Az egyik a 80 hektár összevonása a különböző 

helyrajzi számok alapján. Ez a végleges szerződés megkötéséhez szükségesek, mely augusztus 20-a 

környékére várható. A másik a 143 mFt-os támogatásból származó területek összevonása. Mindkettő 

mára már technikai jellegű szavazássá szelidült. A pénzügyi forrás: az iparterület kialakítására kapott 

állami támogatás.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

147/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy telekalakítási eljárás keretében összevonja a Göd külterület 056, 059/16, 

059/13, 058/3, 057/7, 048/11 és 060/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, 

egyúttal a telekalakítás során a Göd külterület 054 hrsz.-ú út és Göd külterület 059/13 

hrsz.-ú beruházási célterület közötti telekhatárt rendezi a Geo-Ikon Bt. által 15/2019 

munkaszámon elkészített változási vázrajz szerint. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy telekalakítási eljárást az illetékes földhivatali 

osztálynál indítsa meg. 

 

Pénzügyi forrás: Az iparterület kialakítására kapott állami támogatás 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

11) Döntés az iparűzési adóelőirányzat módosításáról 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Az előterjesztés a 71 oldalon található. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és 

Jogi Bizottság ülésén beszéltek a Samsung SDI-vel tartott kapcsolatról. Információk szerint a második 

gyártósor is elindult. December 20-án megtörténhet az adóelőleg-feltöltés a Samsung részéről. 

Javasolja, hogy 1 millió euró összegű IPA előirányzat emelést hajtson végre az Önkormányzat. A 

határozat arról szól, hogy egyrészt az iparűzési adó előirányzat megemelésre kerül, másrészt a felemeli 

szintén ezzel az összeggel a feladattal nem terhelt működési tartalék előirányzatot. Javasolja a c.) pont 

törlését. Ez az összeg 2019. december 20-án folyhat be, mely a jövő évi adóbevétel 90 %-át jelentheti.  

 

dr. Szinay József: A beruházási tartalékba tegyük, ez a javaslat érkezett.  

 

Szabó Csaba: Ehhez szükséges bizottsági döntés? 

 

dr. Pintér György: Ha éppen nem az a funkció, akkor átcsoportosításra kerülhet. 

 

Csősz Anita: Mindenképp kell testületi döntés a felhasználásokról a későbbiekben. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra, az elhangzott módosító javaslatokkal. 
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A képviselők 7 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

148/2019. (VII. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy  

 

a. Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében meghatározott iparűzési 

adóelőirányzatot 320 000 000, azaz háromszázhúszmillió forinttal megemeli, 

b. Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében 320 000 000, azaz 

háromszázhúszmillió forinttal megemeli a beruházási tartalék előirányzatot, 

c. felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozat a-c. pontjainak Göd Város Önkormányzatának 

2019. évi költségvetési rendeletében történő átvezetéséről intézkedjen. 

 

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

Határidő: azonnal 

 

 

Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Markó József  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 


