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Mogyoród Nagyközség  

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

8/2017.  

2017.04.26. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26-án 

17:00-től  megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye:   Mogyoród Nagyközség Önkormányzat ülésterme  

                           (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) 

                     

Jelen vannak:   Paulovics Géza polgármester 

      Kapitány Attila képviselő, alpolgármester 

      Dr. Hézinger Lajos képviselő 

   Hutter József képviselő 

   Kurfis László képviselő 

   Ribai Zoltán képviselő 

   Dr. Szabó István képviselő 

   Tóthné Nagy Mária képviselő 

   Dr. Varga A. Tamás képviselő 

  

                           Moldván Tünde jegyző 

                           Tenki Péter aljegyző 

                           Juhász András Adó- és Pénzügyi Irodavezető 

                           Kertészné Hegedűs Erika Igazgatási Irodavezető 

                           Dr. Mucsiné Jusztin Erzsébet főépítész 

                           Frankó-Szőnyi Enikő Nonprofit Kft. ügyvezetője 

                           Zachár Zsolt Turisztikai Kft. ügyvezetője  

                           Sohajdáné Króner Judit jegyzőkönyvvezető 

 

Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Paulovics Géza polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket és vendégeket. 

Megállapítja a testület határozatképességét 9 főben. Napirendekkel kapcsolatban több minden 

változásra kerül. A 3-as napirendet, mivel a KSK Elnöke nincs jelen, javasolja, hogy a 22-es 

napirend helyére kerüljön át, 3-as napirendként, pedig kerüljön felvételre az Univerzoo Kft. 

Az Általános Iskola intézményvezetői pályázat kapcsán megkeresték, aki kérte, hogy a 

személyével kapcsolatos előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a testület. Felhívja 

mindenki figyelmét, hogy elég sok anyag van, amit meg kell tárgyalniuk, 2x3 percben lehet 

hozzászólni a napirendhez, ez vonatkozik a képviselőkre és a meghívott vendégekre is. Aki 

vendégként vesz részt az ülésen, csak akkor tud hozzászólni a napirendhez, ha szót kér és a 

testület engedélyt ad rá. Amennyiben eltér a napirendtől figyelmeztetni fogja, ha a 

figyelmeztetésnek nem tesz eleget, akkor megvonja tőle a szót. Aki a napirendek 

módosításával egyetért kézfeltartással jelezze. 
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153/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat, 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Paulovics Géza polgármester 

napirendi pontokhoz tett módosító javaslatával – mely szerint a napirendek tárgyalása során a 

3-as napirendet a Sportegyesületek támogatását tárgyalják utolsó napirendként, a 21-es 

napirendet az Intézményvezetői pályázat véleményezését zárt ülés keretében tárgyalják, 

valamint vegyék fel 3-as napirendi pontként az Univerzoo közúti kapcsolat kialakítását  – 

egyetért.  

Szavazati arány: 8 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a napirendek elfogadását. 

 

154/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat, 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. április 26-i ülés 

napirendjeit a következők szerint fogadja el: 

NAPIREND ELŐTT: 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről              

NAPIRENDEK: 

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról 

2. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról 

3. Univerzoo közúti kapcsolat kialakítása 

4. Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről szóló 4/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet I. számú 

módosításáról 

5. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 

6. Képviselő- testület 2017. évi munkatervének módosítása 

7. Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2016. évi beszámolója 

8. Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítása 

9. Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány támogatási kérelme 

10. KSK Kézilabda pálya építésével kapcsolatos kérelme 

11. Pályázat orvosi rendelő felújítási munkáira 

12. Kálvária – tervezési feladat módosítása 

13. Fejlesztési szerződés „Szentjakab körüli 089/8-14 hrsz. területek fejlesztése” 

14. Mogyoródi Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

15. Mogyoród, Fóti út 38. szám alatti (1282 hrsz) ingatlan használatba adása 

16. Bölcsődei ellátás biztosítása 

17. Lukács Dávid és Lukács-Czipár Zsuzsa 1087 Budapest, Ciprus u. 8. szám alatti 

lakosok vételi ajánlata a 1555/22 hrsz-ú ingatlanra 

18. Papp Tibor (Mogyoród, Dózsa György út 12-14.) kártérítés ügye 

19. Mogyoród, Borsó út 2409 hrsz.-ú telek belterületbe vonása 

20. Germán Gabriella helyiséghasználati szerződés ügye (149/5 hrsz.-ú) 

21. Sportegyesületek támogatása 

Zárt ülés: 

1. Intézményvezetői pályázat véleményezése 

2. Döntés az „Év Pedagógusa” Díjról 

3. Igazgatási Irodavezető szabadságának megváltása 

4. Vidák Jánosné fellebbezése rendkívüli települési támogatás ügyben 

5. Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának 

kiírása kapcsán a Szavazatszámláló Bizottság új tagjának megválasztása 
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Szavazati arány: 8 fő igen (egyhangú)  

 

Napirendek előtt: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: Mivel nem történt a napirenddel kapcsolatban hozzászólás és 

észrevétel szavazásra bocsátja az l. számú határozati javaslatot. 

 

155/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

145/2016.(III.30.) Kt. számú határozatát visszavonja. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

156/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

166/2016.(III.30.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 08. 31-re. 

Határidő: 2017. 08. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

157/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

302/2016.(VII.18.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 06. 30-ra. 

Határidő: 2017. 06. 30. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 4. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

158/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

446/2016.(X.26.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 08. 31-re. 

Határidő: 2017. 08. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 5. számú határozati javaslat 

elfogadását. 
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159/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

469/2016.(XI.03.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 09. 30-ra. 

Határidő: 2017. 09. 30. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 6. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

160/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

516/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 06. 30-ra. 

Határidő: 2017. 06. 30. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 7. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

161/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

565/2016.(XII.19.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 07. 31-re. 

Határidő: 2017. 07. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 8. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

162/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

571/2016.(XII.19.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 09. 30-ra. 

Határidő: 2017. 09. 30. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 9. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

163/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

37/2017.(I.25.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 08. 31-re. 

Határidő: 2017. 08 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 10. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

164/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

136/2017.(III.29.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 04. 30-ra. 
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Határidő: 2017. 04. 30. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 11. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

165/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

138/2017.(III.29.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 09. 30-ra. 

Határidő: 2017. 09. 30. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 12. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

166/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

146/2017.(III.29.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 05. 31-re. 

Határidő: 2017. 05. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 13. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

167/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

152/2017.(III.29.) Kt. számú határozat 2. pontjának határidejét módosítja 2017. 05. 15-re. 

Határidő: 2017. 05. 15. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 14. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

168/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

315/2015.(IX.30..) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 08. 31-re. 

Határidő: 2017. 08. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 15. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

169/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

374/2015.(XI.25.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 09. 30-ra. 

Határidő: 2017. 09. 30. 

Felelős  : polgármester 
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Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 16. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

170/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

233/2016.(V.25.) Kt. számú határozat 4. pontjának határidejét módosítja 2017. 08. 31-re. 

Határidő: 2017. 08. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 17. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

171/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

329/2016.(VII.27.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 06. 30-ra. 

Határidő: 2017. 06. 30. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 18. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

172/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

577/2016.(XII.19.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 07. 31-re. 

Határidő: 2017. 07. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 19. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

173/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

76/2017.(II.22.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 07. 31-re. 

Határidő: 2017. 07. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 20. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

174/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

77/2017.(II.22.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 07. 31-re. 

Határidő: 2017. 07. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  
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Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 21. számú határozati javaslat 

elfogadását. 

 

175/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

196/2016.(IV.27.) Kt. számú határozat határidejét módosítja 2017. 08. 31-re. 

Határidő: 2017. 08. 31. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést. 

 

176/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

Határidő: azonnal – beszámoló nem szükséges 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

 

2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről    

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)           

 

Paulovics Géza polgármester: Tájékoztatja a képviselőket a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről.  

 

Turizmus: 2017.március 31. napján benyújtásra került a Magyar Természetjáró Szövetség 

részéről a VEKOP 4.1.1-15. kódszámú pályázat, melyben konzorciumi partnerek vagyunk. 

Azóta megérkezett a hiánypótlás is, melyben a Mogyoródra vonatkozó feladatok 

teljesíthetőek, a feladatok megkezdődtek. 

2017. április 22-25. között vendégül látták leendő testvértelepülésünk, Santa Lucia di Piave 

település delegációját. Szerveztek számukra budapesti városnézést, íjász bemutatót, 

ellátogattak a „Locsolóbálba”, végig kalauzolták őket Mogyoródon és jártak Gödöllőn a Szent 

István Egyetemen. A részükről érkezett visszajelzések alapján elmondható, hogy sok 

lehetőség mutatkozik az együttműködésre, melyből egy hivatalos „Testvérvárosi 

Együttműködés” is kialakulhat. Ezt megerősítette a látogatáson részt vett Lídia asszony is, aki 

a testvérvárosi kapcsolatokért felelős bizottság elnöke Santa Lucia di Piave településen. 

Titkárság: Az elmúlt napon a Jegyző Asszony, Adó és Pénzügyi Irodavezetője és az Adóügyi 

Csoport vezetője személyes konzultáció keretében megkereste a területileg illetés végrehajtót, 

hogy a nagy összegű, 100.000.-Ft feletti követelések behajtása céljából. A végrehajtó egy 

szerződés-tervezetet fog küldeni, melynek tartalmát követően születik döntés. 

Műszak: Az áprilisi hóesés valamint a, fakidőlés miatt ideiglenesen le kellett zárni a Szent 

Jakab parkfaluhoz vezető bekötő utat. 

Igazgatás: Mogyoródi Krónikával a helyi újságra a szerződés megkötésre került. 
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Pénzügy: 

1./ Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 2017.04.26-án 305.456.314 forint. 

2./ Az Önkormányzat április előterjesztésekben szereplő forrásátcsoportosításokkal 

aktualizált Általános tartalékkerete 537.317 forint. 

3./ Az Önkormányzat nevében vállalt, nyilvántartásba vett kötelezettségek: 

 

Szer

ződé

s 

szá

ma 

Év Szerződő fél 2.  Szerződés 

tárgya:  

Szerződésk

ötés 

dátuma:  

Szerződött 

összeg 

Szerződés 

típusa 

63 2017 Élhető 

Kukukkhegyér

t Egyesület  

3324/1 hrsz-ú 

ingatlan 

használatba 

adása  

2017.03.17 1 000 Ft/év használati 

szerződés 

64 2017 Modulárt 

Tervező és 

Kivitelező Kft. 

Egészségház 

megvalósításáh

oz szükséges 

tervdokumentá

ció elkészítése  

2017.03.06 2 800 000 

Ft+ÁFA 

tervezési 

szerződés  

65 2017 Magyarországi 

Települések 

Közvilágítási 

Közhasznú 

Egyesülete 

közvilágítási 

hibák kijavítása  

2017.02.09 120 120 Ft belépési 

nyilatkozat 

67 2017 Jankovicsné 

Dr. Kozma 

Julianna 

településrendez

ési szerződés 

2603/2 hrsz-ú 

ingatlanra 

2016.03.22 549 600 Ft településren

dezési 

megállapod

ás 

68 2017 ELMŰ 

Hálózati Kft.  

Művelődési 

Házba 

kapacitásbővíté

s 

2017.03.28 82 296 Ft hálózatcsatl

akozási 

szerződés  

69 2017 ELMŰ 

Hálózati Kft.  

Művelődési 

Házba 

kapacitásbővíté

s 

2017.03.28 0 Ft Hálózathasz

nálati 

szerződés  
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70 2017 Modulárt 

Tervező és 

Kivitelező Kft. 

1116 hrsz-ú 

ingatlanon 

Közösségi Ház 

kiviteli 

tervdokumentá

ció elkészítése 

2017.04.03 14 846 300 

Ft 

Tervezési 

szerződés  

71 2017 Ker-Hu Kft. Összegyűjtött 

hulladék 

befogadása 

2017.03.28 11 500 Ft/ 

tonna + Áfa  

Hulladékárt

almatlanítás

i szerződés  

72 2017 Laura Vicuna 

Római 

Katolikus 

Óvoda 

támogatási 

megállapodás 

működési 

kiadásokra  

2017.03.31 3 000 000 

Ft 

megállapod

ás  

74 2017 Főgáz Zrt.  Béke út 1. 

egyetemes 

szolgáltatási 

szerződés 

(adatváltozás 

miatti 

módosítás) 

2017.04.03 0 Ft egyetemes 

szolgáltatási 

szerződés  

75 2017 Mogyoródi 

Református 

Egyházközség  

működési 

kiadásokra 

támogatás 

2017.03.31 400 000 Ft támogatási 

szerződés  

76 2017 Fóti 

Evangélikus 

Egyházközség 

Mogyoródi 

Leányegyházk

özsége 

működési 

kiadásokra 

támogatás 

2017.03.31 200 000 Ft támogatási 

szerződés  

77 2017 Andi Viktória 

Beatrix  

telekalakítási 

szerződés 2583 

hrsz-ú ingatlan  

2017.03.31 0 Ft telekalakítá

si szerződés 

78 2017 Szabó Sándor 

Richárd 

Szent László 

tanösvény 

kiépítési c. 

pályázatnál 

együttműködés 

(szállás) 

2017.04.02 0 Ft együttműkö

dési 

megállapod

ás 

79 2017 Windhager 

Kereskedelmi 

és Szolgáltató 

Kft. 

Mogyoródi 

Krónika 

szerkesztése, 

kiadása 

2017.03.31 487 975 Ft vállalkozási 

szerződés  
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80 2017 K and T Újház 

Kft. 

862/5 helyrajzi 

számú ingatlan 

adás-vétele 

2017.04.12 5 833 000 

Ft 

ingatlan 

adásvételi 

szerződés 

81 2017 K and T Újház 

Kft. 

862/7 helyrajzi 

számú ingatlan 

adás-vétele 

2017.04.12 6 892 500 

Ft 

ingatlan 

adásvételi 

szerződés 

82 2017 K and T Újház 

Kft. 

862/4 helyrajzi 

számú ingatlan 

adás-vétele 

2017.04.12 6 457 500 

Ft 

ingatlan 

adásvételi 

szerződés 

83 2017 Mogyoród 

1074 

Alapítvány 

civil 

szervezetek 

támogatása 

2017.03.31 6 500 000 

Ft 

támogatási 

szerződés  

84 2017 EnterArt Sajtó 

ésd Reklám 

Produkciós 

Iroda Bt. 

 közcélú 

feladatok 

ellátása, 

közcélú 

műsorszámok 

szolgáltatása 

(Szilas TV)  

2017.03.10 75 000 Ft + 

Áfa  

vállalkozási 

szerződés 

85 2017 Bréda Lajos  0208/23 hrsz-ú 

ingatlan 

településrendez

ése 

2017.03.31 722 360 Ft településren

dezési 

szerződés 

86 2017 Hutter József 

és Hutter 

Magdolna 

0225/22 hrsz-ú 

ingatlan 

településrendez

ése 

2017.03.31 716 080 Ft településren

dezési 

szerződés 

87 2017 Benner László 

és Benner 

Zoltán 

089/7 hrsz-ú 

ingatlan 

településrendez

ése 

2017.03.31 1 641 080 

Ft 

településren

dezési 

szerződés 

89 2017 Szőke és Társa 

Kft. 

"Vis maior" 

okozta 

esőzések 

okozta károk 

helyreállítása 

2017.04.04 1 460 500 

Ft 

megbízási 

szerződés 

 

 

Megköszöni a képviselők figyelmét a tájékoztató kapcsán.  
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Napirendek tárgyalása:  

 

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról 

 

Lajmer György rendőrkapitány: Nagy tisztelettel köszöni a meghívást és örül, hogy itt 

lehet, mert még a testülettel még ilyen formában nem találkozott. Bemutatkozás után röviden 

ismertette pályafutását. Beszámolót egy kicsit más szerkezetben készítették, mint a korábbi 

években, mert úgy gondolta, hogy nagyon fontos a kapitányság egészéről kapjanak egy átfogó 

képet, hogy mégis mit teljesített a rendőrkapitányság 2016-ban. Ennek egy része kifejezetten 

Mogyoród településsel foglalkozik. Külön leválogatva olyan statisztikai adatokat mutattak be, 

ami tanúsítja a település közbiztonsági helyzetét. Közhiteles adatokról van szó, egy jó pár 

bűncselekmény 2015-ben történt, de 2016-ban fejezték be a nyomozását, hiszen többek között 

lakásbetörések is voltak, amik 2015-ben történtek meg, de 2016-ban fejezték be. Nyilván ezek 

2016-ra statisztikálódtak, de ettől függetlenül láthatóak ezek a növekmények. 2017-ben 

mindenféleképpen feladatuk lesz egyrészt, hogy ezeket a számokat visszaszorítsák, egyrészt 

felderítő munkával, másrészt megelőzéssel, ami a településen meg is fog jelenni, hiszen az a 

legfontosabb, hogy ne is történjenek meg, ezek a bűncselekmények. Azt azért tudni kell, hogy 

a település elég speciális helyzetben van több nagy rendezvénnyel gyakorlatilag, ha nem is az 

egész év folyamán, de az év nagy részében, ez köszönhető a Hungaroringnek, illetve itt van az 

ország egyik legnagyobb élményfürdője, aminek elég komoly látogatottsága van egész 

nyáron. Ha nem is az itt lakók biztonságát veszélyezteti az ezen alkalmakkor megtörtént 

cselekmények, de azért az érzékelhető, hogy ezeket az eseményeket rendőrök biztosítják. 

Statisztikai kódrendszer szerint ezek Mogyoródra vannak statisztikázva. Sajnos a 

rendezvényeken sokkal több bűncselekmény volt, mint a korábbi években. Ettől függetlenül 

úgy gondolja, hogy 2017-ben átalakították a rendőri szolgálatot, többek között a Kistarcsai 

Rendőrőrsön is. Mindenféleképpen abban reménykedik, mert nem közhiteles adatokat már lát, 

hogy 2018-ban ennél jobb eredményekről tud majd beszámolni. Közlekedési balesetekből azt 

gondolja, hogy a 2015-ös évhez képest stagnál a településen történt balesetek száma, annak 

ellenére, hogy a forgalom rohamosan emelkedett. Itt szeretné megköszönni az 

önkormányzattal való jó együttműködést és a polgárőrséggel való együttműködésüket, hiszen, 

ha jó számokról beszélnek az nemcsak a rendőrség érdeme, hanem a polgárőröké is. Eddig 

minden segítséget megkaptak, reméli ezután is így lesz, a váltás sem okoz ebben gondot, 

kíván a testületnek is jó munkát. Ha van kérdés megpróbál válaszolni. 

 

Paulovics Géza polgármester: Majd szavazásra bocsátja a Rendőrkapitányság 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolót. 

 

177/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Továbbá 

köszönő levél formájában megköszöni a Gödöllői Rendőrkapitánynak és a Kistarcsai 

Őrsparancsnoknak az egész éves munkáját, mely a testületi ülésen kerüljön átadásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Ezúton szeretné megköszönni a Gödöllői Rendőrkapitányság, 

valamint a Kistarcsai Rendőrőrs munkáját és átnyújtja Mogyoród Nagyközség 

Önkormányzata, valamint a község lakosainak nevében a köszönőlevelét. 
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2. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB a napirendet megtárgyalta és javasolja elfogadásra a 

testület részére. Akinek van kérdése, annak Fábri István úr a katasztrófavédelemtől szívesen 

válaszol.  

 

Fábri István katasztrófavédelem: Nagy tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet. Mindent 

megtesznek azért, hogy a lakosok mentesüljenek mindenfajta katasztrófa alól, de azért egy-

kettő mindig megtörténik. Hungaroringen igyekeznek megtenni mindent, hogy legalább 

tűzvédelem szempontjából biztonságba legyenek az odalátogatók. Nem rég tartottak náluk 

ellenőrzést, úgy néz ki, hogy egyre kevesebb hibát találnak. 2015-ben 32 olyan hibát találtak a 

Hungaroringen, ez mostanra már megoldódott. Meg szeretné köszönni a testületnek és a 

polgármester úrnak azt az anyagi támogatását és egyéb segítségét, amivel 2016-ban segítette, 

mint a kirendeltséget és a tűzoltóságot. Azt kívánja, hogy 2017-ben is maradjon meg ez a jó 

kapcsolat és kéri, hogy fogadják el a beszámolójukat és további jó munkát, kíván. 

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

178/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. 

Továbbá felkéri a polgármestert, hogy köszönő levél formájában köszönje meg a Gödöllő 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak az egész éves munkáját, mely a testületi ülésen kerüljön 

átadásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: A Gödöllő Hivatásos Tűzoltóság részére is átadja a 

köszönőlevelet, melyben az Önkormányzat és a lakosság köszönetét fejezi ki. 

 

3. Univerzoo közúti kapcsolat kialakítása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: Az Univerzoo Kft. új tulajdonosa a nap folyamán járt nála és 

megbeszélték azt, hogy a közúti kapcsolatot fognak létesíteni a Fóti úton, a patakon át az 

Univerzoo között. Korábbi tárgyalások során arról volt szó, hogy megvárják az új elkerülő 

útnak a tervezési, illetve kivitelezési határidejét és majd annak függvényében döntenek arról, 

hogy építik a hidat, ami eleve oda volt tervezve, vagy megvárják, még megépül az elkerülő út.  

Tegnapi nap folyamán megszületett náluk a döntés, hogy mégis megépítik a hidat és elkészül 

egy nyomsávos, 20 tonna teherbírású híd, ami alkalmas lesz a Fóti út és az Univerzoo 

aszfaltos útjának összeköttetésére. Ezzel kapcsolatos összes költséget vállalták, kisajátítási, 

tervezési, megépítését és csatlakozási utak kialakítását is. Mivel nem történt észrevétel a 

napirenddel kapcsolatban szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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179/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Marbork Investments Kft-vel kötendő együttműködési megállapodást 

aláírhatja amennyiben a költségeket a szerződő fél az alábbiak tekintetében vállalja: 

1. az Univerzoo közúti kapcsolat kialakítása céljából a szabályozási tervnek 

megfelelő telekalakítási vázrajz megrendelése és átvezetése; 

2. A telekalakítási vázrajz alapján a közterületnek kiszabályozandó terület 

önkormányzati tulajdonba kerüléséhez a kisajátítása, vagy vétele; 

3. A kialakítandó patak átjáró tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése; 

4. A használatba vétel után a közúti létesítmény az önkormányzat tulajdonába és 

kezelésébe kerülése. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős  : polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Ribai Zoltán képviselő: Elnézést polgármester úr olyan információ jött, hogy nem fog jönni 

az ülésre a KSK Elnöke. 

 

Paulovics Géza polgármester: Neki írt SMS-t és azt mondta, hogy jönni fog csak késik.  

 

Kamarás Szilárd Íjász Egyesület Elnöke: Miért kell nekik megvárniuk a KSK Elnökét, 

mikor a három másik egyesület jelen van, nekik edzést kell tartaniuk. 

 

Hutter József képviselő: Igyekeznek a napirendeken úgy túljutni, hogy ne okozzanak 

problémát. Szeretnék tartani azt az ütemet, hogy akik eljöttek, azok se szenvedjenek jelentős 

időveszteséget.  

 

Paulovics Géza polgármester: Két dolgot tehetnek, leveszik napirendről és a következő 

testületi ülésen tárgyalják.  Azt kérte minden érintett, hogy úgy ne tárgyaljanak a napirendről, 

hogy ők nincsenek jelen.  

 

Hutter József képviselő: Egyébként az is megoldható, hogy vannak olyan részletek még, 

amik hiánypótlást igényelnek. 

 

Paulovics Géza polgármester: Erről akkor beszéljenek, ha majd a napirendhez érnek.  

 

 

4.   Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

szóló 4/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB a napirendet tárgyalta, Elnök úr volt a bizottságin 

módosítás?  

Most már látja, hogy az 5-ös határozati javaslatnál volt egy módosítás, nem volt megjelölve a 

keret a Salga Györgyné vásárlásánál. Hat határozati javaslat kerül elfogadásra egyenként. 

Szavazásra bocsátja az l. számú határozati javaslatot. 
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180/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Községünkért, Mogyoródért Alapítvány 2016. évi fel nem használt és visszafizetett 

támogatásából 250.000 Ft az IRU 490 forgalmi rendszámú OPEL Astra típusú önkormányzati 

tulajdonú személygépkocsi üzemeltetési költségeire kerüljön beépítésre. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok költségvetési rendeletben 

történő átcsoportosításáról. 

Határidő: 2016. április 26. 

Felelős: polgármester” 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot. 

 

181/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Római 

Katolikus Egyházközség részére jóváhagyott 1.000.000 Ft működési célú támogatás összegét 

– az Egyházközség kérelmére – felhalmozási célú támogatásként biztosítja a plébánia 

épületének felújítására. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok költségvetési rendeletben 

történő átcsoportosításáról. 

Határidő: 2016. április 26. 

Felelős: polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 3. számú határozati javaslatot. 

 

182/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési 

önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzaton 

17.910.000 Ft-ot és a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi 

előirányzaton 65.532 Ft-ot összességében 17.975.532 Ft-ot az állami bevételek céltartalék 

előirányzaton hagyja jóvá. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a többletbevételek költségvetési rendeletben 

történő beépítéséről. 

Határidő: 2016. április 26. 

Felelős: polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 4. számú határozati javaslatot. 

 

183/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 

47/2017 (I.25.) Kt határozatát az alábbiak szerint: 

„a KEHOP 5.2.9. számú pályázati felhívás kóddal ellátott pályázathoz szükséges bruttó 

1.390.323 Ft a beruházás megvalósításához szükséges többlet önrészt az Önkormányzat 2017. 

évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének felhalmozási kiadásai között jóváhagyott 

pályázati alap előirányzata terhére biztosítja.” 

szövegrész helyébe  

„a KEHOP 5.2.9. számú pályázati felhívás kóddal ellátott pályázathoz szükséges bruttó 

1.390.323 Ft a beruházás megvalósításához szükséges többlet önrészt az előre nem tervezett 

karbantartási feladatokra céltartalékból biztosítja” szövegrész lép.” 
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Határidő: 2016. április 26. 

Felelős: polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 5. számú határozati javaslatot. 

 

184/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 95/2017. 

(II.22.) Kt határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy  

a) a Mogyoród, Ródi u. 2. szám alatt lévő 3079 hrsz-ú ingatlant megvásárolja Salga 

Györgyné tulajdonostól l mFt értéken, az önkormányzat vagyonáról szóló 

21/2012.(VII.02.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő összegben. 

b) Felhatalmazza a Polgármestert – a leírt keretek közötti megállapodás véglegesítésére, az 

adás-vételi szerződés megkötésére és aláírására, melyhez forrást – amennyiben az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetését megalkotta – az Általános tartalék előirányzat 

terhére biztosít.  

Határidő: 2017. 06. 30. 

Felelős: polgármester” 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 6. számú határozati javaslatot. 

 

185/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

KEHOP 5.2.9. számú pályázati felhívás kóddal ellátott pályázat pályázatírói díja a pályázat 

terhére nem elszámolható, ezért úgy dönt, hogy a sikeres pályázat esetén szükséges önrészt az 

önkormányzat az általános tartalék keret terhére biztosítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok költségvetési rendeletben 

történő átcsoportosításáról. 

Határidő: 2016. április 26. 

Felelős: polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a 2017. évi költségvetésről szóló 

4/2017.(.23.) önkormányzati rendelet I. számú módosítását. 

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 9/2017.(IV.28.)  

önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.23.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról. 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú) 

 

 

5. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: GTB a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Mivel nem történt hozzászólás, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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186/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete 

szerint elfogadja a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Határidő: azonnal – beszámoló nem szükséges 

Felelős: polgármester, jegyző 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

 

6. Képviselő- testület 2017. évi munkatervének módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: Zárszámadás és a beszámoló miatt szükséges a munkaterv 

módosítása. Mivel nem történt hozzászólás, szavazásra bocsátja a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

187/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete 

szerint elfogadja a Képviselő-testület 2017. évi Munkatervének módosítását. 

Határidő: azonnal – beszámoló nem szükséges 

Felelős: polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

7. Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2016. évi beszámolója 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: Üdvözli a Kft. ügyvezetőjét, az OKSB, és GTB tárgyalta és 

támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Hutter József képviselő: Tegnapi nap folyamán a Polgármester úr jelezte, hogy a VEKOP 

pályázat, amit a Turisztikai Kft. ügyvezetője prezentál, úgy tudja, hogy utófinanszírozású. 

Kérdése, hogy várható-e ebben valamikor döntés, illetve tudnak-e valami közelebbit erről a 

pályázatról? 

 

Paulovics Géza polgármester: Legjobb tudomása szerint, de ebben Zachár Zsolt is meg tudja 

erősíteni, hogy egy biztos, minden projekt utófinanszírozású. Ezt egyébként már előre 

tisztázták, 50 % előleg lehívásra alkalmas a rendszer. Itt is több mint 129 millió, 70 millió 

nagyságrendű lesz a lehívható része, de az is ütemezve. Onnantól kezdve, csak akkor lehet 

lehívni, ha már valamit befejeztek. Ezt pontosan, majd a támogatási szerződés fogja 

megmondani, hogy mit és hogyan fognak tudni tenni. Köszöni Zachár Zsolt ügyvezető úrnak 

ezt a nagyon alapos, pontos, precíz beszámolót. Könyvvizsgáló asszonynak van még 

hozzáfűzni valója. 

 

Kovács Gézáné könyvvizsgáló: Az ülés előtt kiosztásra került a könyvvizsgálói jelentés, 

most annyiban változott a szerkezete, hogy nem a végén kell keresni az eredményt, hanem az 

elején. Visszajelzést kapott a Turisztikai Kft., mert a tavalyi évet 606 eFt nyereséggel zárta. A 

beszámolót javasolja elfogadásra. 

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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188/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Turisztikai és 

Településfejlesztő Kft. 2016. évi beszámolóját 606 eFt adózott eredménnyel és 5.765 eFt 

mérleg főösszeggel elfogadja.  

Továbbá a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 606 eFt adózott eredményét a 

Társaság eredménytartalékába helyezze. 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: polgármester, Turisztikai Kft. ügyvezetője 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

8. Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: GTB a napirendet tárgyalta és javasolja elfogadásra. Mivel 

nem történt hozzászólás, szavazásra bocstája a határozati javaslat elfogadását. 

 

189/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. 

június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra újból megbízza a 

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft-t 50.000 Ft + áfa / év összegért (1038 Budapest 

Márton út 32., könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy neve: Kovács 

Gézáné) a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű 

könyvvizsgálójának és egyben felkéri a Kft ügyvezetőjét a szerződés aláírására a Primor 

Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft-vel.  

A Képviselő-testület fentiekre tekintettel módosítja a Mogyoród Turisztikai és 

Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát olyan módon, hogy Kovács 

Gézáné megbízatásának kezdő időpontja: 2017. június 1., megbízatásának lejárta: 2019. 

május 31.  

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Mogyoród 

Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy 

hatalmazza meg Viszlói Ügyvédi Irodát (2101 Gödöllő Pf. 11; képv.: Dr. Viszlói Tamás 

ügyvéd), hogy a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot 

a változásbejegyzési eljárásában az illetékes cégbíróság előtt az ügyvédekről szóló 1998. évi 

XI. törvény alapján képviselje. 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős:   Turisztikai Kft. ügyvezetője 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

9.   Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB a napirendet tárgyalta és támogatja. Mivel nem történt 

hozzászólás, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  

 

190/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

1.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Don 

Bosco Nővérek Háza Alapítvány részére 1,7 MFt-ot biztosít a gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő gyermekek étkeztetésén túl a Nyári Oratórium keretén belül az 

iskolás gyermekek egy hónapos nyári táboroztatására, a 2017. évi költségvetés egyéb 

mogyoródi alapítványok támogatások során elkülönített keret terhére. 
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2.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 

oratóriumban részt vevő gyermekek egységes pólóján a „Mogyoród” név szerepeljen, 

továbbá készüljön beszámoló a testület részére a Nyári Oratóriumról.  

3.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a 

támogatási szerződés megkötésére és aláírására. 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős  : Polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú)  

 

 

10. KSK Kézilabda pálya építésével kapcsolatos kérelem 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB a napirendet tárgyalta javasolta elfogadásra, a 

határozati javaslat kiegészült a 1555/17 hrsz. számmal. 

 

Dr. Szabó István képviselő: A GTB ülést követően olyan információk jutottak el hozzá, 

hogy más program keretében már korábban támogattak egy a programot, TAO keretében az 

MFC fejlesztést tervezett erre a területre. Az a kérdése, hogy melyiket engedjék el? Neki 

mindegy, hogy melyiket támogatják, de jelenleg folyamatban van olyan pályázat, amit 

megítéltek és talán még önrész sem kell hozzá és azt a célt szolgálja, hogy a pálya műfüves 

legyen. Ugyan abban nincs benne a pálya téliesítése. Ennél a pályázatnál pedig az önrész 

hitelből valósulhat meg.  

 

Paulovics Géza polgármester: Örül annak, hogy az MFC Elnöke Péter Dániel úr eljött 

hozzánk. Forgács Gábor kollégám pont egy éve feltette ezt a kérdést az MFC vezetőjének, 

ahol kérték, hogy nyilatkozzon, hogy az MLSZ részére benyújtott kis műfüves pályával mi a 

helyzet. Most akkor kérdezi ő, így egy év távlatában, hogy azzal mi van, mert erről 

semmilyen információt nem kaptak?  Az MLSZ levélben pedig az szerepelt, hogy egy fix 

ideig kellett volna az önkormányzatnak nyilatkoznia. Pont az önrésszel volt a legnagyobb 

probléma, hogyan oldják meg azt az önrészt, aminél az önkormányzathoz kellett volna 

kerülnie. Itt elakadt az ügy, legjobb tudomása szerint egy, vagy két levelet ezzel kapcsolatban 

biztos, hogy írtak, amire az MFC-től nem kaptak választ. Megadja a szót Péter Dánielnek.  

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Üdvözli a Tisztelt Képviselő-testületet. Országos pályaépítési 

program keretében az önkormányzat pályázott és az MFC volt az együttműködő partner.  

Valóban ezzel kapcsolatban született egy határozat, hogy ezt támogatta az MLSZ, 30 %-kal,  

önerőt ehhez a pályázathoz is hozzá kellett tenni. Annak idején próbáltak együttműködési 

szerződés keretében megoldást találni ennek az önerőnek a biztosítására. Sajnos ebben nem 

jutottak el odáig, hogy szerződéses formát találjanak, hogy az MFC-vel ezt biztosítani tudják. 

Pályázattal kapcsolatban, amikor a Forgács Gábor kereste ebben a témában, elmondta, hogy 

sokat lobbizott és dolgozott, mint önkormányzati pályázó az országos pályázatépítési 

programért, de már minden ügyintéző és az MLSZ-ben dolgozó kolléga mondta, hogy miért ő 

kérdezi, miért nem kérdezi az önkormányzat? 

 

Paulovics Géza polgármester: Tévedés, mert az önkormányzat levélben is megkereste az 

MLSZ-t, de nem jött rá válasz. 

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Ezek szerint nem jött át az információ, az ő információja az, 

hogy ez az országos pályaépítési pályázat, még mindig élő pályázat és amennyiben az 

önkormányzat jelzi a szándékát, hogy ezt szeretné megvalósítani, akkor ez a pályázat 

megvalósítható.  
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Az önerő kérdése itt is, ha az önerő megvan, akkor a vállalkozó kiválasztása az MLSZ által 

belső sztendereztetés alapján megtörtént, akkor a munka másnap megkezdődhet.  

 

Paulovics Géza polgármester: Válasszák szét a két dolgot. Egyszer van egy benyújtott 

pályázat 2015-ről, amit az MLSZ-nek benyújtottak közösen egy focipálya építésről. Aminek 

az a testületi határozat lényege, hogy az önkormányzat később gondoskodik a pályázati önrész 

biztosításáról. Kaptak egy levelet az MLSZ-től, hogy megépíthetik a pályát, nyilatkozzanak 

az önrészről. Na itt akadt el az ügy. Az önkormányzat úgy nem tud kötelezettséget vállalni, 

anélkül, hogy arra forrása lenne. Erre vállalt valaki valamit, készítettek legalább tizenkettő 

verziót, hogyan lehet ezt megoldani, de az MFC-nek egyik sem volt jó. 

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Legutolsó információja, amikor szerződés tervezetről 

beszélgetnek, hogy MFC kibérelheti az Ober János Sportcentrumon a füves pályát. Ez volt az 

utolsó konkrét szerződés tervezet. Csak azt szeretné kérdezni a testülettől, hogy a MFC 

esetében szintén egy szervezetet, egy közösséget, egy civil szerveződést képvisel. Azt a füves 

pályát kibérelni 30 %-os önerőért arra az időtartamra, amire kibérelhették volna, azt 

semmilyen közösség nevében nem írhatja alá. Azon a pályán nem tudnak minőségi edzést 

tartani.  

 

Paulovics Géza polgármester: Arról volt szó, hogy keressenek olyan jogi formát, hogy azt a 

30 %-os önrészt az önkormányzat megkaphassa. Nem arról volt szó, hogy szolgáltatást 

fognak venni érte. Hozzáteszi, ha azt írják egy testületi határozatban, hogy később 

gondoskodnak az önerőről, azt azt jelenti, hogy sosem gondoskodnak róla, mert határidő, 

költségvetés kell hozzá. Amikor az MLSZ hivatalosan elküld az önkormányzatnak egy 

levelet, amiben az az első fontos kérdése, hogy nyilatkozzon az önkormányzat a 7 mFt 

önrészről, akkor az önkormányzat, nem tudott nyilatkozni róla, mert a költségvetés elkészítése 

után vannak. Elég faramuci helyzetnek érzi azt, hogy ezt most kérdezik meg. Kérdése, hogy 

az elmúlt évben mit csinált, az MFC? 

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Már mire vonatkozóan mit csináltak? 

 

Paulovics Géza polgármester: Két levél ment az MFC felé műfüves pályával kapcsolatban. 

Ment egy harmadik is a lelátó tervvel kapcsolatban, amikor azt mondta Péter Dániel úr, hogy 

mindjárt jön a tervért, ehhez hat hónap kellett.  

 

Azt szeretné megkérdezni, hogy most milyen információra lenne szüksége az MFC-nek 

ahhoz, hogy azt a 7 mFt-ot, amit vállaltak, hogy önrészként biztosítanak, ahhoz a testületnek 

mit kellene tennie.  

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Megfelelő szerződést. 

 

Paulovics Géza polgármester: Ő nem jogász, csak azt a formát tudja a testület elé 

terjeszteni, amit könyvvizsgáló asszony, az ügyvezető asszony, aljegyző úr és az ügyvéd úr 

elfogad. Ezt a témát hagyják, mert nem a napirend része, kettő még mindig nem látta az 

MLSZ-től azt a levelet, amire azt írták vissza az önkormányzatnak, hogy ez a pályázat még 

három évvel később is él. Milyen pályázat az, ahol sosem hirdetnek eredményt? Eredményt 

hirdettek, csak éppen nem értesítették az Önkormányzatot?  

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Nála van egy MLSZ által küldött e-mail, amit az MFC e-mailjére 

küldtek, mivel ő kérdezett rá, hogy hol tart a dolog. Egyértelműen leírták, hogy ez az 

önkormányzat pályázata és ebben csak az önkormányzat tud továbblépni.  
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Szakmai partnerként szerepel csak az MFC. A pályázat bármikor aktívvá tehető, amint az 

önkormányzat ezt jelzi feléjük.  

 

Paulovics Géza polgármester: 7 mFt-tól lesz aktív, még egyszer kérdezi az Elnök urat, hogy 

az honnan lesz meg?  

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Az MFC az önrészt tudja biztosítani, de ehhez szeretnének ők is 

egy megfelelő jogi formát, amire adhatják.  

 

Paulovics Géza polgármester: Nem adhatnak olyat bérbe az MFC-nek, amit eddig is ingyen 

kapott. 

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Ezen már elég sokat vitatkoztak és próbáltak megoldást keresni 

erre a dologra, azt, hogy a füves pályát kibérelje, az nem megoldás. 

 

Paulovics Géza polgármester: Könyvvizsgáló asszonytól kérdezi, hogy lehet bérbe adni 

olyan dolgot, amit már egyszer ingyen bérbe adott az önkormányzat.  

 

Kovács Gézáné könyvvizsgáló: Nem lehet. 

 

Paulovics Géza polgármester: Több megoldási javaslatot is adott, de egyik sem volt 

megfelelő. Elmentek egy olyan irányba, amiről úgy sem tudnak dönteni, mert nincs 

napirenden és nem is tárgya a történetnek. A Képviselő-testületi ülés előtt egy órával előbb 

küldenek egy támogatási kérelmet, amikor a testület a kész költségvetést tárgyalja, az nem túl 

korrekt eljárás.  

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Nem az óvodában és az iskolába ülnek, hogy a polgármester 

rendre utasítsa. Ebben a részében már nehogy ő legyen a felelős, hogy a testület milyen 

döntést hozott. 

 

Paulovics Géza polgármester: Több, mint valószínű, hogy az az MLSZ-es műfüves pályát 

ugyan úgy el lehet cserélni „A”-ból, B-be, mint a mostani napirenden szereplő pályázatot. 

Szerinte a helyszín megváltoztatható, mert, ha gondolja, holnap az új Műszaki Irodavezető 

ismételten felkeresi az MLSZ-től a hölgyet és ismételten írnak neki egy hivatalos levelet. Van 

most előttünk egy napirend azzal foglalkozzanak, tovább az ügyet nem szeretné húzni.  

 

Hutter József GTB tag: Ő is azt szerette volna kérni, hogy térjenek rá arra az anyagra, ami a 

testület előtt van, mert nem fognak előbbre jutni, az MFC ügyével. Azt gondolja, hogy ez a 

fajta sportpálya, ami a KSK TAO pályázatában szerepel, gyakorlatilag olyan konstrukcióban 

készül, ami tovább fejleszthető, mindenképpen előnyére fog válni Mogyoródnak. Kéri, hogy 

ne menjenek vissza az időben, hanem erről döntsenek. Az OKSB és a GTB is tárgyalta és 

támogatta, szeretné, ha a testület is támogatná.  

 

Dr. Szabó István GTB Elnöke: Nem akart zavart okozni a napirenddel kapcsolatban egy 

valami miatt tette fel ezt a kérdést, mert elvileg úgy tűnik, hogy egy pályázat élhet és a 7 mFt 

volt, az önrész, ami igaz, hogy nem került befizetésre az önkormányzat részére, de a másik 

pályázat esetén hitelből kell az önerőt biztosítani. Nyilván egyszerűbb hitelt felvenni, de 

annyit mindenképpen megér a napirend, hogy megkérdezzék, hogy nem lehetne hitel nélkül 

megvalósítani a pályát.  
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Az egyik oldalon hitelfelvételt követnek el, a másik oldalon nem tudja megítélni, hogy van-e 

pénze az MFC-nek, vagy nincs. Ha azt mondják, hogy van, akkor nem tud mást feltételezni, 

mint, tényleg van. Megoldható-e az, hogy hitelfelvétel nélkül az MFC saját forrásából ezt a 

fejlesztést a pályázattal együtt megvalósítsák. 

 

Hutter József képviselő: Ezen már túl vannak. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Ne haragudjon Hutter képviselő úr, de nem ő az MFC. Az MFC 

Elnökét kérdezni, hogy van, vagy nincs? 

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Van rá lehetőség. 

 

Paulovics Géza polgármester: Ilyen ígéret az ülésteremben nem egyszer elhangzott. Egyet 

kér a képviselő úrtól, hogy legyen tárgyilagos. 2016. december 19-i testületi ülésen 9 fő 

igennel megszavazták, hogy legyen kézilabda pálya. A KSK novemberben benyújtotta a 

Kézilabda Szövetségnek, hogy szeretnének egy ilyen műanyag pályát, testület elé került 

időben a kérelem és megszavazta a testület az önrészt. 2017-ben, amikor a költségvetést 

elfogadták azért került a hiteloldalra a 7 mFt-os önrész, mert annyi önrészt vállaltak be a 

különböző pályázatokból. Ezt a műanyag pályát az Általános Iskolába szerették volna 

megépíteni, ez azért került áttervezésre, mert az iskola aszfaltos pályájára tervezték. Csak 

ennek a pályának a terhelhetősége nem parkolás céljára van kialakítva. Még van egy 

problémájuk, hogy az aszfaltos pálya alatt található összes vízcső ott helyezkedik, amiket ki 

kellene cserélni. Ezért került átgondolásra, hogy mi történjen a pályával. Kétségbe vonja azt a 

levelet, mert azt írja az MLSZ, hogy a pályázat újra aktiválható. El nem tudja képzelni azt, 

hogy benyújtanak egy pályázatot megszabják, hogy az önkormányzat meddig nyilatkozzon az 

önrészről és még két évig életben tartják a pályázatot, azért mert a Mogyoródi Önkormányzat 

adta be. 2016. december 19-én a testület elfogadta a mostani napirendet. 

 

Dr. Szabó István képviselő: A testület nem ezt a pályázatot támogatta, hanem azt, hogy az 

iskolánál épül meg ez a kézilabda pálya, de időközben kiderült, hogy a másik helyszínre kerül 

hitel nélkül is meg tudják valósítani a pályát. 7 mFt nem kevés pénz. 

 

Paulovics Géza polgármester: A határozati javaslatot ki egészíthetik azzal, hogy építsék 

meg mind a két helyen. Abban is benne van, hogy kössenek kompromisszumot a kisműfüves 

pálya kerüljön fel az iskolához, mert azt úgy sem akarják befedni és a parkolást meg kell 

oldani másként az iskolában. 

 

Hutter József képviselő: Azt gondolja, hogy ez a fajta eszmefuttatás most nincs napirenden, 

nem is szeretnének, hogy felvegyék napirendre, de később beszélhetnek arról, hogy azt a 

bizonyos MLSZ projektet milyen módon lehet folytatni. Azt gondolja, hogy az az érték, amit 

a KSK letett ezzel a TAO pályázati összeggel és ráépítéssel, ez nagyobb érték, mivel tovább 

lehet fejleszteni. A másik projekttel pedig később, ha lehet kezdenek valamit. 

 

Paulovics Géza polgármester: Kérdése mivel nem szakmabeli, ezen a műanyag kézilabda 

pályán lehet futballozni?  

 

Hutter József képviselő: Lehet. 

 

Kurucz Péter MFC képviselője: Nem lehet műanyag kézilabda pályán. 

 

Paulovics Géza polgármester: Kisműfüves pálya és a jegyző asszony javítsa ki, ha téved ez 

most nem kerülhet napirendre, mert nincs a napirendek között.  
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Az előbb javasolta, hogy a jelen határozati javaslatot egészítsék ki ezzel, de nem teheti, mert 

nem szerepel a napirendek között. Az javasolja, hogy az MLSZ-es kis focipályát a Műszaki 

Irodavezető asszony sürgőséggel megvizsgálja, felhívják az MLSZ-nél a kapcsolattartót, 

amikor ennek meg van az eredménye, akkor Péter Dániel úrral egy személyes találkozón belül 

megbeszélik, hogy mit csinálnak.  

 

Kurucz Péter MFC képviselője: Köszöni szépen a szót, azért tartozik a napirendhez a 

kisfüves pálya, mert azért nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mert az iskolánál épült volna a 

műanyag borítású kézilabda pálya. Kérdése, hogy ha ez a kézilabda pálya megépül, akkor a 

sportcsarnokban rengeteg idő felszabadul és akkor az MFC több időt nyerhet valószínűleg. 

Véleménye szerint meg kellene várni az MLSZ válaszát, amit az önkormányzat felé ad és 

utána döntenének erről a napirendről. Még egyszer hangsúlyozza, hogy azért tartozik a 

műfüves pálya ehhez a napirendhez, mert ez a helyszín nem volt érintve a kézilabda pálya 

kapcsán. Ezért kért az MFC állásfoglalást az MLSZ-től, hogy lássá, hogyan áll ez a pályázat. 

 

Paulovics Géza polgármester: Egy dolgot tud megígérni, mivel önkormányzati vagyonról 

van szó, minden lehetőséget meg kell gondolniuk. Egy dolgot nem szabad elfelejteni és ő 

megérti az MFC-t is, de úgy nem lehet felelősen gazdálkodni, hogy 2014-ben megkötök egy 

megállapodást az önkormányzattal egy jövőbeli kötelezettségvállalásra és azt a 

felelősségdöntést hozza a Képviselő-testület, hogy utólag gondoskodik bármiről is. Azt 

javasolja, hogy ezt a projektet cseréljék A-ból, B-be, még ez sem 100 %, mert el kell fogadnia 

annak, aki a pályázatot kiírta. Elképzelhető, hogy nem is lehet megoldani a helyszíncserét. 

 

Kurfis Péter MFC képviselő: Ha már a Polgármester úr felelős döntésről beszél, akkor 

érdemes lenne megvárni az MLSZ döntését. 

 

Paulovics Géza polgármester: Felhívja Kurucz Péter figyelmét arra, hogy csak akkor szóljon 

hozzá a napirendhez, ha erre engedélyt kap. Nem tud semmiféle hivatalos levélről, amiben az 

MLSZ arról értesített volna bárkit is, hogy ez egy élő pályázat. Átadná a szót Frankó-Szőnyi 

Enikő ügyvezető asszonynak, mivel mindkét létesítményt ők működtetik, majd ő eldönti, 

hogy mi legyen.  

 

Frankó-Szőnyi Enikő Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszöni a szót. Nem gondolja, hogy az 

ő tisztsége ezt eldönteni, inkább a testületé. Csak a tisztánlátás végett szeretne néhány dolgot 

megemlíteni. Valóban egyeztetett Farkas Tamással a KSK Elnökével ő jelezte felé, hogy 

szeretnének áthelyezni a műanyag borítású pályát az Ober János sportcentrumba és, hogy mit 

szól ehhez? Nekik az alapvető problémájuk nem a parkolás volt, hanem az, hogy ha ők a 

második ütemet meg szeretné csinálni, akkor beárnyékolják a tantermeket, ezért az iskolába 

nem megvalósítható a pálya téliesítése. Az volt az első kérdése, bár a Kézilabda Szövetség a 

pályázat kiírója, illetve a támogatója, hogy melyik sportegyesület fogja ezt a pályát használni? 

Abban az esetben, ha a kézilabdások, akkor azt mondja, hogy nem érdemes felvinni a 

sportcentrumba, mert nem fognak minden egyes kiegészítő berendezéseket, minden egyes 

edzésre felvinni, illetve visszahozni. Amennyiben a labdarúgók fogják használni, akkor 

egyértelmű, hogy az Ober János sportcentrumba kell telepíteni, mert ott vannak a labdarúgók, 

akik szintén nem fogják a felszerelésüket ide-oda mozgatni. Hivatalosan mivel a Kézilabda 

Szövetség írta ki a pályázatot, nem mondhatják, hogy nem a kézilabdások fogják használni a 

pályát. Pest megyében a legalacsonyabb osztályban is tilos külső pályán játszani, ez alapján 

tehát edzeni, sem fognak tudni. Abban az esetben, ha ez az Ober János sportcentrumban épül 

meg, akkor figyelembe kell venni, itt a határidő a probléma van egy másik projekt, ami 

alapján már rég át kellett volna adni az Ober János sportcentrum területet kivitelezésre.  
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Most még meg sem kezdődött ez a kivitelezés és még át sem adták. Gyakorlatilag egy hónap 

van, amikor zárva tart a sportcentrum, amikor a talajépítés és a problémásabb feladatok 

elkészülhetnek.  

 

Paulovics Géza polgármester: Mindenkivel közölné, hogy jövőre semmiféle támogatás nem 

lesz Mogyoródon. Ebben a kérdéskörben az önkormányzat a kis műfüves pályáról nem fog 

dönteni. Szerinte ezen a műanyag pályán ugyanúgy pattan a labda, mint a műfüvön. Edzeni 

meg a sima füvön is lehet, ha akarnak. Azt javasolja, hogy az eredeti határozati javaslatot 

támogassák. 

 

Ribai Zoltán képviselő: Megszavazta az OKSB ülésen a határozati javaslatot, mert fontosnak 

tartja, hogy olyan létesítménnyel gazdagodjon Mogyoród, ami nagyon fontos, de volt benne 

egy olyan hátsó gondolat, hogy ha ezt a pályázatot a Kézilabda Szövetség támogatja, ha 

viszont be lesz fedve a pálya, akkor még talán meccset is tudnak játszani. 

 

Paulovics Géza polgármester: Eggyel több épületük van, eggyel több van befedve. Szerinte 

a műanyag pályán ugyanúgy lehet játszani, mint az aszfalton. Vannak olyan települések, ahol 

nem, hogy műfüves pálya nincs, még pálya sincs. Nem sok olyan település van, akinek rendes 

méretű műfüves pályája, rendes füves pályája, amire költ az önkormányzat jócskán. Azért 

nem szeretné azt látni, hogy itt minden a futball és a kézilabda körül forog. Van ennek a 

településnek sokkal fontosabb dolga is. Építeniük kell egészségházat, művelődési házat, 

egyszer annak a szépvilágnak, amit a sportolók támogatást kapnak Mogyoródon vége lesz. 

 

Hutter József képviselő: Az nem tudja elképzelni, hogy egy Kézilabda Szövetség olyan 

pályaépítést támogat, amit egyébként nem lehet kézilabdára használni.  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a napirenddel kapcsolatban név szerint 

szavazzanak.  

 

191/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester úr javaslatára 

úgy dönt, hogy a KSK Kézilabda pálya építésével kapcsolatos döntésnél név szerinti 

szavazást tart. 

Szavazati arány: 8 fő igen, l fő tartózkodás  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja az l. számú határozati javaslatot. 

 

192/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 561/2016. (XII.19.) Kt. 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy az Ober János 

Sportcentrum 1555/17 hrsz.-ú ingatlanon meglévő aszfaltozott kézilabda pálya építését 

támogatja azzal a feltétellel, hogy amennyiben a TAO programban elnyert támogatások 

összege a teljes beruházás összegének 70%-át eléri, biztosítja a Mogyoród KSK részére a 

szükséges 30%-os önrészt bruttó, 7.001.799 Ft-ot a 2017 évi költségvetés beruházási 

keretének terhére. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önrész forrása hitel, melynek teljesítésére 

legkorábban a folyószámlahitel szerződés megkötését követően van lehetőség.  

 Felkéri a polgármestert az önrész összegének a 2017. évi költségvetésbe történő 

betervezésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős:    Polgármester 
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Név szerinti szavazás: Dr. Hézinger Lajos tartózkodás, Dr. Szabó István tartózkodás, 

dr.Varga A. Tamás igen, Hutter József igen, Kapitány Attila igen, Ribai Zoltán tartózkodás, 

Tóthné Nagy Mária tartózkodás, Kurfis László igen, Paulovics Géza igen. 

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja az 2. számú határozati javaslatot. 

 

193/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Községi 

Sportkör kérelmét megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Mogyoród Községi Sportkör TAO 

támogatása elnyerése esetén: 

- egyetért a Sportkör beruházási-fejlesztési szándékával a Mogyoród 1555/17 helyrajzi 

számú meglévő önkormányzati tulajdonú, és a Mogyoród Településüzemeltető 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében lévő ingatlanon  

- tulajdonosi hozzájárulását megadja ahhoz, hogy az Ober János Sportcentrum területén 

(helyrajzi szám: 1555/17) kialakításra kerülő kültéri kézilabdapálya téliesítésére a 

Mogyoródi Községi Sportkör TAO pályázatot nyújtson be és a vagyonkezelővel a 

kivitelezést elvégezhesse 

- a vagyonkezelői szerződés alapján az értéknövelő beruházásból keletkező vagyon 

növekmény a tulajdonos tulajdonába kerül és osztja a vagyonkezelésbe átadott vagyon 

sorsát. 

- a beruházás befejezését követően az Önkormányzat a Vagyonkezelő és a Mogyoród 

Községi Sportkör együttműködési megállapodást köt, amelyben részletezésre kerülnek 

a karbantartás és üzemeltetés, valamint a használat feltételei 

- felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás 

aláírására. 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Polgármester, Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Név szerinti szavazás: Dr. Hézinger Lajos tartózkodás, Dr. Szabó István tartózkodás, dr. 

Varga A. Tamás igen, Hutter József igen, Kapitány Attila igen, Ribai Zoltán tartózkodás, 

Tóthné Nagy Mária tartózkodás, Kurfis László igen, Paulovics Géza igen. 

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja az 3. számú határozati javaslatot. 

 

194/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Községi 

Sportkör kérelmét megtárgyalta és úgy dönt, hogy  

- a Képviselő-testület a Mogyoród Községi Sportkör fejlesztési szándékával egyetért a 

Szent László Általános Iskola udvarán Mogyoród Gödöllői út 17 szám alatt található 

393 hrsz-ú ingatlanon, miszerint az udvaron található homokos, földes – mászóka 

melletti – területen Akril műgyanta padlóburkolat kerüljön elhelyezésre. 

- a Képviselő-testület a Mogyoród 393 helyrajzi számú meglévő önkormányzati 

tulajdonú, és a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság vagyonkezelésében lévő ingatlanon történő beruházáshoz a tulajdonosi 

hozzájárulást megadja.  

- a vagyonkezelői szerződés alapján az értéknövelő beruházásból keletkező vagyon 

növekmény a tulajdonos tulajdonába kerül és osztja a vagyonkezelésbe átadott vagyon 

sorsát. 
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- felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás 

aláírására 

- felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Iskola udvarát használó KLIK-et 

és az intézményvezetőjét a beruházásról és annak időpontjáról tájékoztassa. 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Polgármester, Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Név szerinti szavazás: Dr. Hézinger Lajos igen, Dr. Szabó István igen, dr. Varga A. Tamás 

igen, Hutter József igen, Kapitány Attila igen, Ribai Zoltán igen, Tóthné Nagy Mária igen, 

Kurfis László igen, Paulovics Géza igen. 

 

 

11. Pályázat orvosi rendelő felújítási munkáira 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: Helyszínen került kiosztásra a határozati javaslat, mert mégis 

kellett olyan határozati javaslat a pályázati kiíráshoz. 

 

Dr. Mucsiné Jusztin Erzsébet főépítész: A GTB beszéltek arról, hogy a testületire pontos 

számok kerülnek a határozati javaslatba. 

 

Paulovics Géza polgármester: Ráadásul nem minden számolható el a projekt keretében, az 

előzőhöz képest. A GTB ülést követően megvizsgálták a projektet és a pályázatíróval 

egyeztetve és a főépítész asszony számítása alapján a beruházás teljes összege 34.564.320 Ft 

az igényelt támogatás 29.379.672 Ft és az önrész 5.184.648 Ft. Majd szavazásra bocsátja a 

helyszínen kiosztásra került határozati javaslatot. 

 

195/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a)-b)-c) pontok 

alapján meghirdetett pályázaton az alábbi pályázati céllal kíván részt venni, amely 

megvalósításához szükséges saját forrást az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének egyéb 

felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére az alábbiak 

szerint biztosítja: 

Mogyoród, Dózsa György út 21. szám alatt lévő 149/5 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Orvosi 

rendelő épületének felújítása: 

 Beruházás teljes összege: bruttó 34.564.320 Ft 

                                     Igényelt támogatás: 29.379.672 Ft 

 Az önrészre biztosított saját forrás: 5.184.648 Ft 

Határidő: azonnal, a pályázat összeállítására és beküldésére  

2017. május 2. 

Felelős: polgármester 

Szavazati arány: 8 fő igen (egyhangú) 

 

 

12. Kálvária – tervezési feladat módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Dr. Mucsiné Jusztin Erzsébet főépítész: A GTB megtárgyalta a tervezési feladat 

módosítására vonatkozó napirendet.  
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Azt a feladatot kapta, hogy a tervezőkkel vegye fel a kapcsolatot további pontosítások végett. 

A helyszínen kiosztott anyagban táblázatban foglalta össze, hogy a korábbi ajánlat, a múltkori 

ajánlat és az újbóli ajánlat tartalma, illetőleg a módosított ajánlatukat mellé másolta. A 

polgármesterrel újra gondolták a dolgokat, sajnos a költségvetés túl van feszítve, így 

forráshiány miatt le kell mondaniuk az urnás helyek kialakításáról és az örökségvédelem kéri 

a kiviteli terveket is. Tehát nem építési tervet, hanem komplett kivitelezési tervet kérnek.  

 

Paulovics Géza polgármester: A legelőször elfogadott határozati javaslatot támogassák. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Arról már született döntés. 

 

Paulovics Géza polgármester: Nem kell újra megszavazni, csak tájékoztatásul került ismét a 

testület elé a napirend. A GTB ülésen még az hangzott el, hogy kérdezzék meg a Fiúkat, de 

egy a lényeg az eredeti döntés marad érvényben.  

 

Dr. Varga A. Tamás képviselő: És ez mit jelent. 

 

Paulovics Géza polgármester: Azt, hogy urna hely nélküli lesz a kiviteli engedély készítése. 

 

13. Fejlesztési szerződés „Szentjakab körüli 089/8-14 hrsz. területek fejlesztése” 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: Határozati javaslat helyben került kiosztásra, mert egy 

helyrajzi számmal került kiegészítésre. 

 

Dr. Mucsiné Jusztin Erzsébet főépítész: Egy helyrajzi számmal bővült a táblázat, a GTB 

elfogadta, hogy ezekre a helyrajzi számokra megkötésre kerüljenek a fejlesztési szerződések.  

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 

196/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a „Szentjakab körüli területek fejlesztése” telepítési tanulmány alapján az előterjesztés 

melléklete szerinti településfejlesztési szerződés-tervezetet megköti az alább helyrajzi 

számok tekintetében.  

2. az 1. pont szerinti szerződésben a községfejlesztési hozzájárulás mértékét a 

következők szerint állapítja meg:  

  fejlesztési hozzájárulás 

hrsz 

építési 

telek 

m2 

tszt szt összesen 

    
               

50,00     

             

500,00       

089/8 2358 
       94 

320,00     

     188 

640,00     
        282 

960,00     

089/9 1142        45        91         137 
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680,00     360,00     040,00     

089/10 2373 
       94 

920,00     

     189 

840,00     
        284 

760,00     

089/11 1395 
       55 

800,00     

     111 

600,00     
        167 

400,00     

089/12 1476 
       59 

040,00     

     118 

080,00     
        177 

120,00     

089/13 2515 
     100 

600,00     

     201 

200,00     
        301 

800,00     

089/14 7186 
     287 

440,00     

     574 

880,00     
        862 

320,00     

0114/29 1066           127.920,-  

3. felhatalmazza a polgármestert a szerződések véglegesítésére és aláírására. 

 

Határidő: 2017. május 15. 

                 2017. november 30. 

Felelős:    Polgármester, Főépítész 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú) 

 

 

14. Mogyoródi Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB az előterjesztés megtárgyalta és egyhangúan 

támogatta. Mivel nem történt hozzászólás szavazásra bocsátja a határozati javaslat 

elfogadását. 

197/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoródi Polgárőr 

Egyesülettel kötendő szerződés-tervezetet megtárgyalta és egyetért annak tartalmával. A 

szerződést az Önkormányzat határozatlan időre köti meg az Egyesülettel.  

A szerződésben az üzemanyag költség fedezésére évi 250.000 Ft összeget biztosít, mellyel az 

Egyesület az önkormányzat nevére szóló üzemanyag számlákkal köteles elszámolni. 

Fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetése dologi kiadások kerete terhére biztosítja 

az önkormányzat.  

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

a szerződés véglegesítésére és aláírására. 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős:   Polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú) 

 

 

15. Mogyoród, Fóti út 38. szám alatti (1282 hrsz) ingatlan használatba adása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB az előterjesztést megtárgyalta és javasolja 

elfogadásra. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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198/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Végh Gábor 

Dezső (Mogyoród, Fóti út 38.) részére a Mogyoród, Belterület 1282 helyrajzi számú „kivett 

árok” területrészből a bejárattól számított 3,6 m szélesség a bejáratnál, 6,2 m szélesség 

végénél,10,1 m hosszúság – által körülzárt területet használatba adja, havi 1000.-Ft/ hó 

használati díjért határozatlan időre, azzal a feltétellel, hogy a  használó a szerződés fennállása 

alatt az érintett területet gondozza és rendben tartja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a használati szerződés megkötésére, 

véglegesítésére és aláírására. 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú) 

 

 

16. Bölcsődei ellátás biztosítása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: Az ESZB és a GTB az előterjesztést tárgyalta. Biztosítják 

egyelőre feladatellátási szerződéssel a bölcsődei ellátást 10 főig a Kistarcsai Csodasziget 

Bölcsődével. Hozzájárulás mértéke 20 eFt/hó/fő, amit az önkormányzat fizet. 

 

Ribai Zoltán képviselő: A GTB ülésen arról volt szó, hogy Kistarcsai és Kerepesi 

bölcsődével egyaránt megkötik a szerződést. 

 

Paulovics Géza polgármester: Azt beszélték meg, hogy 10 főre kötik, ha túllépik ezt a 

létszámot, abban az esetben kötnek majd Kerepessel szerződést. 

 

Kertészné Hegedűs Erika Igazgatási Irodavezető: 10 fő jelezte az igényét a bölcsődei 

elhelyezésre vonatkozóan. Tulajdonképpen a 10 fő van olyan, aki 2017. szeptemberétől 

szeretné megoldani a gyermekek elhelyezését. 8 fővel pedig tudja vállalni a kistarcsai 

bölcsőde a gyerekeket. Esetleg azon elgondolkodhat a testület, hogy a mogyoródi családi 

napközivel köt-e szerződést a későbbiekben, ha esetleg a gyerekek száma megnövekszik.  

 

Paulovics Géza polgármester: Amennyiben valamelyik szülő a mogyoródi családi napközit 

működtető Marcsókéknál kijárja, hogy felviszik a gyerekeiket, mert nem akarják máshová 

vinni, akkor azokat a gyerekeket is megilleti a támogatás. Jelenleg nem tudják megoldani a 

Gesztenyés óvoda átépítésével a bölcsőde kialakítását, csak 2018-19-es nevelési évre. 

 

Dr. Hézinger Lajos képviselő: Ez jelenleg az önkormányzatnak nem kötelező feladata, csak 

2018. január l-től lesz, 2018. decemberi végrehajtással. Mivel korábban volt már ilyen 

kezdeményezés, mégis ezt pluszba bevállalta az önkormányzat. 

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja az l. számú határozati javaslatot. 
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199/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január l. napjától 

fennálló bölcsődei feladatellátás kötelezettségéről szóló tájékoztatást megismerte és ezek 

alapján úgy dönt, hogy a Kistarcsai Csodasziget Családi Bölcsődével kíván feladatellátási 

szerződést kötni. Megbízza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a feladatellátási szerződés 

megkötését a bölcsődei szolgáltatás biztosítása érdekében. 

Határidő: 2017. május 30. 

Felelős: Polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú) 

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja az 2. számú határozati javaslatot. 

 

200/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bölcsődei 

ellátás biztosítására a kistarcsai Csodasziget Családi Bölcsődével kötött ellátási szerződésben 

foglaltak szerint 20.000,- Ft/fő/hó összeget biztosít a térítési díjból, az önkormányzat 

költségvetésének terhére 2 millió forintig. 

Határidő: 2017. 08. 31. 

Felelős  : Polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú) 

 

 

17. Lukács Dávid és Lukács-Czipár Zsuzsa 1087 Budapest, Ciprus u. 8. szám alatti 

lakosok vételi ajánlata a 1555/22 hrsz-ú ingatlanra 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB az előterjesztést tárgyalja és támogatja. Mivel nem 

történt hozzászólás szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

201/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1555/22 

hrsz-ingatlant Lukács Dávid és Lukács-Czipár Zsuzsa (1087 Budapest, Ciprus u. 8.) részére 

nem kívánja értékesíteni a vételi szándék-nyilatkozatban megjelölt áron. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattevőket a Képviselő-testület 

döntéséről értesítse. 

Határidő: 2017. 05. 31. 

Felelős  : Polgármester 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú) 

 

 

18. Papp Tibor (Mogyoród, Dózsa György út 12-14.) kártérítés ügye 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja. Mivel nem történt hozzászólás szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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202/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. elismeri a Dózsa György út állapotából és annak vízelvezetési problémáinak 

megoldatlanságával okozati összefüggésben, a Dózsa György út 12-14. szám (168 

hrsz.) alatti ingatlan tulajdonosainak Papp Tiboréknak okozott 80.000,- Ft összegű 

kárt, 

2. az 1. pontban meghatározott kártérítést az általános tartalék keret terhére 

biztosítsa. 

3. felhatalmazza a polgármestert az egyezségi megállapodás előkészítésére, aláírására 

és az 1. pontban megjelölt kár megtérítéséhez szükséges pénzügyi intézkedések 

végrehajtására. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős:    Polgármester, Műszaki Irodavezető, Pénzügyi irodavezető 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú) 

 

 

19. Mogyoród, Borsó út 2409 hrsz.-ú telek belterületbe vonása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja. Mivel nem történt hozzászólás szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

203/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. hozzájárul a Mogyoród, Borsó út 2409 hrsz.-ú összesen 989 nm területű zártkerti 

ingatlan belterületbe csatolásához és az ingatlanok nyilvántartási átvezetéséhez,  

2. a belterületbe vonáshoz kapcsolódóan a tulajdonos által fizetendő községfejlesztési 

hozzájárulás mértékét a bruttó beépíthető szintterületi mutatóra vonatkozóan 1.500,- 

Ft/m2-ben határozza meg, vagyis összesen 593.400.-Ft-ban állapítja meg, valamint 

3.  felhatalmazza a polgármestert a településrendezési megállapodás előkészítésére, 

aláírására és a belterületbe vonáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős:    Polgármester, Műszaki irodavezető. 

Szavazati arány: 9 fő igen (egyhangú) 

 

 

20. Germán Gabriella helyiséghasználati szerződés ügye (149/5 hrsz.-ú) 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja. Mivel nem történt hozzászólás szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
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204/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. A Mogyoród, Dózsa György út 21. szám alatt lévő 149/5 hrsz.-ú Orvosi rendelő épület 

alagsori garázs helyiségét tárolás céljából nem kívánja bérbe adni. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Germán Gabriella volt bérlővel megállapodjon a 

helyiség kiürítésének lehetséges időpontjáról és a fennmaradó időszakra a bérleti 

szerződés szerinti díj megfizetéséről azzal, hogy a bérlő helyiséget legkésőbb június 30-

ig az eredeti állapotnak megfelelően visszaadja. 

 

Határidő:  

1./ pont: 2017. június 30. 

2./ pont: 2017. június 30. 

Felelős: Polgármester, Műszaki Irodavezető, Pénzügyi irodavezető 

Szavazati arány: 8 fő igen, l fő tartózkodás 

 

 

21. Sportegyesületek támogatása 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Paulovics Géza polgármester: A szabályokat még egyszer elmondja, hogy a napirendekhez 

2x3 percben lehet hozzászólni, ha valaki eltér a napirendtől a felszólaló, egyszer 

figyelmezteti, utána viszont meg vonja tőle a szót. Visszakanyarodik az MFC-hez a korábbi 

napirenddel kapcsolatban utoljára Forgács Gábor Műszaki Irodavezető 2017. január 27-én írt 

e-mailt Péter Dániel úr részére, melynek tartalmát ismerteti a képviselőkkel. Erre sem Forgács 

Gábortól, sem mástól választ a mai napig nem kapott. Komoly napirendjük van a 

Sportegyesületek támogatása és a vitát megnyitja, majd mivel megígérte Tóth Istvánnak a 

Nonprofit Kft. ügyvezető helyettesének a szót. 

 

Tóth István Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese: Kérdése az lenne, hogy a jelenlévők 

között van-e olyan sportoló, aki nem az MFC és a KSK-t képviselő? Mélyen felháborítja őt, 

hogy vannak olyan sportegyesületek, melyeknél a tavalyi évhez képest pluszban 4,4 mFt 

kérnek a saját sportáguknak. Úgy gondolja, hogy más sportágak ugyanúgy megérdemlik, 

hogy sokkal nagyobb támogatást kapjanak, mint a futballisták. Az egyik GTB ülés után azt 

mondta neki az egyik képviselő, hogy bizonyos dolgokat akkor kellene jeleznie, mielőtt a 

testület elé kerül. Mivel kid-boksz, íjászok és a futball edzésekbe nem tud beleszólni, és nem 

is akar, azt viszont elvárja Hutter képviselő úrtól, főleg azért mert korábban sportkör elnök 

volt, hogy az előző felszólalásában, hogy emlékeztesse a képviselő urat, hogy a műanyag 

borítású pályán lehet kézilabdázni, elmondaná, hogy nem lehet. Felhívná a képviselők 

figyelmét is arra, hogy a műanyag pálya nem alkalmas kézilabda pályának. A másik, amit 

megszeretne kérdezni a Polgármester úrtól, ha egy munkafolyamat folyik, akkor van-e joga 

bármelyik képviselőnek megállítani, illetve megváltoztatni? Erre sem kér választ, csak 

gondolkozzon el rajta mindenki. 

 

Hutter József képviselő: Rá gondolt ezzel Tóth István úr, ha van lehetősége megválaszolja. 

 

Paulovics Géza polgármester: Megválaszolhatja, csak nem itt és nem most. Hanem a 

napirenddel foglalkozzanak.  
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Hutter József képviselő: Akkor azt a részét meg kell, hogy válaszolja, ami a napirendet illeti. 

Tóth úr előbb hallhatta, amikor azt mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy a Kézilabda 

Szövetség olyan pályaépítést támogat, amin nem lehet ezt a sportot űzni. Nem hiszi, hogy ez 

valamilyen módon felmerülhet ebben a vitában. A másik kérdést majd meg fogja válaszolni 

ülést követően, de higgye el, hogy a község érdekében mondta, amit mondott. Azt szeretné 

kérni a Tisztelt testülettől, hogy itt van mind a négy egyesületnek a képviselője. Azt hiszi, 

hogy volt már GTB döntés ezzel kapcsolatban, amiben felkérték az OKSB arra, hogy 

valamilyen objektív szempontrendszert dolgozzon ki arra vonatkozóan, hogy a 

sportegyesületek össze lehessen hasonlítani. Amikor ez a fajta szempontrendszer készült és a 

szempontrendszer összeállításában elég sok munkájuk és idejük van.  

Az aljegyző úrnak jelezte, hogy nagyon nehéz lesz ebben a dologban olyan szempontrendszert 

összeállítani, ami objektív döntést fog hozni. Utána azok a viták, amik a GTB és a testületi 

ülésen zajlottak, azok szinte beigazolták azt, hogy szinte lehetetlen objektívan dönteni a 

sportegyesületek támogatási rendszerben. Azt képviselte az OKSB határozati javaslatban, 

hogy lehetőleg minden olyan mutatója kerüljön ide az egyesületeknek, ami valamilyen módon 

meghatározza a működésüket, legyen a tagságra vonatkozó valamilyen mutató, legyen 

pénzügyi mutató, legyen benne a TAO. Legyenek benne olyan mutatók, amik alapján meg 

lehet ítélni az egyesületek helyzetét és a támogatási összeget. Születtek bizonyos döntések a 

GTB és OKSB üléseinek keretén belül ezt a szempontrendszert elfogadták. Négy 

egyesületből, három egyesület adatlapja időben megérkezett és csaknem teljes kitöltöttséggel 

az LSP, Íjász Egyesület és a KSK-é. Azt kell, hogy mondja, hogy a mogyoródi FC adatlapja 

számára nagyon sok olyan hiányosságot tartalmaz, amiben még egyeztetni kellene és 

információt kellene, hogy kapjanak. Nem akar bővebben belemenni, mert úgy gondolja, hogy 

ezek az információk kellenek, ahhoz, hogy meg lehessen ítélni a támogatási összegeket. 

Szeretné, ha ez nem most, hanem az egyeztetés és a pontos adatok, információk beérkeztek 

után tárgyalnának. Nem szeretné azt a keretet, ami ma a rendelkezésükre áll teljes mértékben 

kihasználni és kimeríteni. Nagyon sok fontos és sarokszám hiányzik, amit úgy gondol, hogy 

le lehetett volna írni, szeretné, ha ezeket pótolnának. Fel ajánlja, akár áttételesen is, hogy a 

szakmai segítségét, ahhoz, hogy ezt meg tudják válaszolni.  

 

Paulovics Géza polgármester: 2017. március 27-ig kellett benyújtani mindenkinek, úgy 

ahogy a GTB meghatározta, hogy milyen adatsorokat kérjenek be, ami még kiegészítésre 

került a legutóbbi ülésen és erre kellett volna hiány pótolni. Azt a megállapítást tudja tenni, 

ami tényszerű és tárgyilagos, hogy a négy egyesületből, három egyesület teljesítette. 2017. 

január 27-én írta a hivatal a levelet, hogy legyenek kedvesek megmondani, hogy mennyi 

támogatásra van szükségük a TAO-hoz a működésükhöz és ez 2017. február 22-én testületi 

ülés előtt egy órával érkezett meg. Úgy nehéz költségvetést készíteni és bárkit támogatni, aki 

arra nem képes, hogy tartsa a határidőt. Ha nem lesznek konzekvensek, hogy bárki határidő 

után, vagy egyáltalán nem teljesíti, amit kérnek, akkor baj lesz.  

 

Dr. Szabó István képviselő: A Sportegyesületek támogatásáról beszéljenek és ne másról. Az 

eredetiben beküldött adatlapok március 27-i dátumúak, erre érkezett kiegészítő adatlap, ami 

most itt van előtte azt az LSP-nél az Íjász Egyesületnél és a KSK-nál látja. Maguk az adatok 

hol vannak? Ja már érti nekik nem kellett pótolni, azért nem látja az adatlapokat. 

 

Paulovics Géza polgármester: Nekik nem kellett pótolni az adatlapot, csak nyilatkozniuk 

kellett. 
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Dr. Szabó István képviselő: Mindegyik sportegyesületnél látja azokat az adatokat, amik 

alapján tudnak dönteni, vagy mondják azt, hogy nem döntenek. Elképzelhetetlennek tartja, 

hogy ne tudjanak dönteni arról, hogy Ferike és Lacika között ne tegyenek különbséget. Ez a 

döntés nem a sportköri elnökökről szól, hanem a gyermekekről, akiket támogatni szeretnének. 

Nem lehet olyan döntést hozni, hogy az egyik egyesületben húszszoros, vagy ötvenszeres 

támogatás legyen. Elmondta már, hogy el tudja képzelni, hogy fejkvóta alapján adják a 

támogatást, vagy létszám alapján, vagy játékos engedély alapján, ahol nincs TAO ott térjenek 

el ettől a fejkvótától. Bevallja őszintén, hogy amikor felvettette, hogy dolgozzanak ki egy 

szempontrendszert, eszébe nem jutott volna, hogy jelenjenek meg az adatok.  

Soha nem jó az, amikor úgy hozzák a szabályokat, hogy adatok vannak. Szabályt úgy jó 

hozni, hogy nem tudják, hogy hány játékos van ilyen, olyan státuszban. Most ne azon 

vitatkozzanak, hogy ki adott be adatot és ki nem. Olyat azért ne csináljon a testület, hogy 

három egyesületnek adnak támogatást, egynek meg nem.  

 

Paulovics Géza polgármester: Meg lett határozva a szempontrendszerben, hogy mi alapján 

adják a támogatást, kérdezi a képviselőket? 

 

Dr. Szabó István képviselő: Nem, határozottan tiltakozik. Jelezte a múlt alkalommal, hogy 

ne azt mondják meg, hogy mi alapján adnak támogatást, hanem azt határozzák meg, hogy mit 

adjanak be, ami alapján meg tudják határozni a támogatást. 

 

Paulovics Géza polgármester: Teljesen támogatja, amit a képviselő úr mond, döntsék már el, 

hogy mi alapján adják a támogatást. Egyet ne felejtsenek el, van több olyan TAO-val 

támogatott rendszer. Úgy gondolja, hogy a TAO-n kívül nem adna más támogatást, a focisták 

oldják meg, ahogy akarják. Most az egyszer kapnak az íjászok és a kézilabdások, akik magán 

úton támogatják magukat. 

 

Ribai Zoltán képviselő: Azt kell eldönteni, hogy az az egyesület, aki TAO-s az ne kapjon 

támogatást. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Módosító javaslata a következő, azoknak az utánpótlásban 

nevelt fiataloknak, akik valamilyen egyesületben a fiatalok, játékengedéllyel rendelkeznek ez 

legyen a támogatási finanszírozásnak az alapja, normatív alapján adják és ott, ahol TAO 

támogatás nincs emelt normatívát biztosítsanak mondjuk 50 %-ot. Így nem követhetnek el 

nagyon nagy hibát. Ahol nincs TAO támogatás ott egy kicsit jobban járnak, megállapítják 

mennyi a keret. 

 

Paulovics Géza polgármester: TAO-ban lehívható működési támogatás van. Az 

előterjesztésből is kiderül mindenki számára, hogy bármelyik futball szakosztályt nézik 

működésre kapják a támogatást. Az önkormányzat működésre ne adjon egy forintot sem, mert 

eleget működtetnek és így teljesen korrektek és nem részlehajlók. Itt van mindenkinek az 

adatsora a szempontrendszert döntsék el, ő azt javasolja, hogy akinek TAO-ja működésre, az 

mindegy, hogy KSK, vagy MFC nem kap semmit. Mi a TAO-ban csak azt adjuk, ami 

beruházásra van önrész. 

 

Kapitány Attila alpolgármester: Javasolja, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést. 

 

Paulovics Géza polgármester: Nem veszik le. 
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Kurucz Péter: MFC focistaként szeretne a napirendhez hozzászólni. Nehéz ezt kimondania, 

de teljes mértékben egyetért a Polgármester úrral, sőt még Hutter képviselő úrral is egyetért, 

abban a tekintetben, hogy nehéz összehasonlítani az egyesületeket, mivel más tevékenységet 

folytatnak. Amit össze lehet hasonlítani azok a labdarúgó szakosztályok, de még sem lehet 

különválasztani a kettőt, mert a KSK, aki az egész alapproblémát kezdte annak idején, mert ez 

a szétválás ezért jött létre.  

Szeretnének egy önálló egyesületet működtetni, csak olyannal, aki a focival foglalkozik. Ha 

azon gondolkodik a testület, hogy van pénz, vagy nincs pénz, akkor azon is érdemes 

elgondolkodni, hogy az egyik működik 5 millió forintból, a másik egyesület pedig működik 

200 eFt-ból. Nem ennyiből működnek a szakosztályok, csak az önkormányzattól kapnak 

ennyi támogatást. Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy mennyi összeget tudnak behozni 

tárgyi eszköz beruházásra és azt is érdemes megnézni, hogy a 2016-17-es utánpótlás nevelésre 

az MFC-nek mennyi van beállítva és mennyi lett jóváhagyva 10.200.000 eFt és a KSK-nak  

132.000 eFt-ot hagytak jóvá az utánpótlás nevelésre a futballnál, ez az amit Önök támogatni 

szeretnének.  Ebből a szempontból ezt érdemes összehasonlítani és megnézni a számokat. 

 

Hutter József képviselő: Ezeket a számokat jó lenne, ha itt látnának. TAO programnál 2015-

2016, 2017 elektronikus formátumban, megítélt összeg, de nem szerepel a feltöltött összeg, 

lehet, hogy május 31-ig, ezt nem tudja. Rengeteg olyan dolog van az MFC-nél, amit szeretne 

látni és csak akkor tud az MFC-vel kapcsolatban dönteni. 

 

Kurucz Péter: Abba az irányba mennek a dolgok, aki TAO-t tud behozni, azt ne támogassa 

akkora összeggel az önkormányzat. Amikor azt mondta annak idején, hogy a KSK-nál 

állítsanak be bérleti díjat, le lett hurrogva, arra vonatkozóan, hogy a tornacsarnok, illetve a 

műfüves pálya költségeibe ők is be tudjanak szállni. Az MFC van beállítva bérleti díj is, csak 

hogy ez is hangozzon el. 

 

Paulovics Géza polgármester: Ezzel tisztában voltak és nem nehéz kimondania, de a jó 

véleményt bárkitől el kell fogadni. Egyet szeretne mondani, hogy Mogyoród egy falu nem 

város, az önkormányzatnak van egy 20-25 éves lemaradása bizonyos dolgokban, ezzel 

kénytelen szembenézni. Arra szeretne kérni minden egyesületet, igaz, hogy nem lát a jövőbe, 

de egyet biztos tud mondani, hogy a normatív támogatás egyre kevesebb, egyre jobban rá 

vannak szorítva a helyi adókra. Előbb-utóbb el kell dönteni, hogy milyen áldozatot fognak 

meghozni, ahhoz, hogy működni tudjanak. Mindenkivel egyet tud érteni, de döntsék el már 

végre a szempontrendszert, hogy mi alapján támogassák az egyesületeket. Mondják már ki azt 

a számot, hogy futballistából, hány gyereket támogatnak, mindegy, hogy ez MFC, vagy KSK. 

Erre tudnak biztosítani 3,6 mFt-ot, erre pályáznak az egyesületek, de azt biztos nem fogja 

támogatni, hogy 358 fő, több, mint az óvodások megegyenek 20 mFt-ot, mert nem NB 2, nem 

NB l-es focistákat nevelnek. Abban igaza van Szabó képviselő úrnak, hogy a tömegsportot 

támogassák, sportoltassák őket és ne versenyeztessék, mert a kettő nem ugyanabban a 

kategóriában működik, mert akkor nem kell fizetett edző. Utánpótlás neveléshez kell az edző, 

abból a játékosból később eladható focista lesz, de abból nem az önkormányzatnak lesz 

haszna. A sportot támogassák és ne a futballt, ugyan olyan sportág, mint az íjászat, az összes 

sportágat támogassák. Az MFC milyen támogatási szempontrendszert javasol? 

 

Hutter József képviselő: Nem az egyesületeknek kell javaslatot tenni a szempontrendszerre, 

hanem a testületnek. Azt szeretné, hogy amilyen adatokat bekértek az adatlapon, azok az 

adatok rendelkezésre álljanak az MFC részéről. 
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Ribai Zoltán képviselő: Javasolja, hogy kerüljön vissza a szempontrendszer kidolgozása 

OKSB szintre. 

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Akár a fejkvóta figyelembe vételét egy reális dolognak tartja, 

aminek az irányába elindulhatnak. Polgármester úrnak is volt egy javaslata a tagdíjakkal 

kapcsolatban azok alapján is úgy gondolja, hogy igazságosan el lehet osztani a támogatási 

összeget. 

 

Paulovics Géza polgármester: Köszöni szépen, az Íjász Egyesület javaslata. 

 

Kamarás Szilárd Íjász Egyesület Elnöke: Tudja, hogy pénzről dönteni nagyon nehéz 

igazságosan dönteni és nyilván mindig lesz olyan, aki sértve érzi magát. Azok az egységes 

szempontrendszerek sem lesznek teljes mértékben igazságosak, mert valóban nem lehet 

összehasonlítani az egyik sportot a másikkal, de sokkal jobbnak tartaná, ha egy meghatározott 

elvként kapnának a támogatást, így tudják minden évben, hogy körülbelül mire számíthatnak. 

Ez a korábbi rendszernél szerinte sokkal jobb lenne. 

 

Nagy Lajos LSP Elnöke: Egy észrevétele van, azért tolódik ez az egész dolog, mert van két 

foci klub, akik folyamatosan harcol egymással, ezért a másik két egyesületet éri hátrány, mert 

nem kapják meg időben a támogatást. Náluk június végén vége van az összes versenynek és 

akkora derül ki, hogy ki lesz a válogatott versenyző. Lassan májusban járnak és egy csomó 

játékosukat nem tudják elvinni versenyre. Húzzák a dolgokat és hiába kapnak támogatást, 

ezekre a célokra nem tudják felhasználni.  

 

Farkas Tamás KSK Elnöke: Nem tudja, hogy ezzel a dologgal hová tartanak, csak azt tudja 

mondani, hogy az önkormányzattól, ami feléjük érkezett kérelem, arra becsülettel abban a 

pillanatban válaszoltak. A rájuk vonatkozó összes szabályt betartották. Úgy jött el ő is az 

ülésre egy kicsit késve, amiért elnézést kér, de úgy gondolta, hogy valamilyen döntés a mai 

napon születik a támogatással kapcsolatban. El tudják ők is fogadni a fejkvóta alapján történő 

támogatást, azt is el tudja képzelni, hogy a sportágak között különbséget tesznek. Azért azt 

meg kell említenie, hogy a TAO-ra azért nagyon sok nem elszámolható költség van.  

 

Kurfis László képviselő: 15 évvel ezelőtt hangzott el ennél az asztalnál az a kérdés, amit 

most ő is meg szeretne kérdezni, hogy kinek a tulajdona a játékengedély? Ha felnevelnek egy 

mogyoródi futballistát, akkor a játékengedélye kinek a tulajdona? 

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Jelen esetben a labdarúgásban, vegyék példának Busai Attilát, 

aki időközben NB l-es játékos lett és futball csapat abból semmit nem profitált. Ez az MLSZ-

nél már teljesen másként van, ezt Farkas Tamás is alá tudja támasztani. Van egy működési 

költség, ha nevelési költségként átadják a gyereket, akkor ki kell fizetniük. Kamatozhat az a 

folyamat, amit a gyerekekre fordítanak a jogszerű és a hivatalos válasz erre, hogy 

versenyidőszakban, amíg tart a bajnokság a játékengedély vagy az MFC-é, vagy a KSK-é. Az 

átigazolási időszakban, pedig a játékosé.  Ha ő el akar igazolni, akkor átigazolhat, feltéve, 

hogy az átigazoló szerv mindent teljesít az átigazolásnak megfelelően.  

 

Frankó-Szőnyi Enikő Nonprofit Kft. ügyvezetője: A kézilabdában annyiban tér el, hogy az 

igazolás pillanatában alá kell írni, hogy amatőr, vagy profi sportolóról van szó. A profi 

sportolóhoz szerződés kapcsolódik, ott egyértelmű, hogy az egyesület milyen jogokat 

formálhat a játékos esetleges átigazolásával kapcsolatban.  
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Mogyoródon tudomása szerint jelenleg csak amatőr sportoló van. Ilyen szempontból a játékos 

saját maga dönti el, hogy hová akar átigazolni.  

 

Paulovics Géza polgármester: Neki lenne egy kérdése, hogy az MFC-nek hány tagja van? 

 

Péter Dániel MFC Elnöke: 205 fő, egész pontosan nem tudja. 

 

Paulovics Géza polgármester: A KSK-nak hány játékosa van? 

 

Farkas Tamás KSK Elnöke: 343 játékosa van. 

 

Paulovics Géza polgármester: A kézilabdásoknak hány játékosa van? 

 

Tóth István Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese: A kézilabdások a KSK-nál szerepelnek.  

 

Paulovics Géza polgármester: Az LSP-hez hányan tartoznak? 

 

Nagy Lajos LSP Elnöke: Száz valahány játékosa van, de pontosan nem tudja megmondani. 

 

Paulovics Géza polgármester: Az Íjász Egyesületnek hány tagja van? 

 

Kamarás Szilárd Íjász Egyesület Elnöke: Ő sem tudja pontosan hatvan valahány fő. 

 

Paulovics Géza polgármester: Csak gyors számítást végez, ha a betervezett 12 mFt-ot 

elosztva 750 fővel, azt jelenti, hogy 1600 Ft/fő támogatást tudnak nyújtani. Döntés nem tud 

születni a szempontrendszert visszarendelik. Az LSP-ről és az Íjász Egyesületről tud-e 

dönteni a testület? 

 

Dr. Szabó István képviselő: Ha erről a kettőről tudnak dönteni, akkor a másik kettőről is 

tudnak. Elhangzott általa egy javaslat és a polgármester úrtól is egy javaslat, azt mondja, hogy 

a kettőjük javaslata között elvi különbség nincs a százalékokon lehet variálni. A tagdíj azért 

nem jó, mert minden egyesületnél kell, hogy legyen tagdíj. 

 

Paulovics Géza polgármester: Tegye fel a kezét, ahol nincs tagdíj. 

 

Kamarás Szilárd Íjász Egyesület Elnöke: A tagdíjfizetés minden egyesületnél kötelező, 

mert jogszabály írja elő. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Ráadásul ez arra jó, hogyha összeakar gyűjteni ötszáz gyereket, 

gyűjtse össze, aki befizet 1000,- Ft tagdíjat. A tagdíjbevétellel, ha kell korrigálják az 

önkormányzati támogatást. Ebben nem lát akkora dilemmát. Ha elfogadják azt az algoritmust, 

engedéllyel rendelkező utánpótlás nevelés és a tortát e szerint osszák szét. Ha ezt az 

egyesületek elfogadják és a testület is elfogadja, akkor akár ma tudnak dönteni ebben a 

témában.  

 

Hutter József képviselő: Ugyanolyan szubjektív döntés fog születni. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Miért születne ebből szubjektív döntés?  
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Hutter József képviselő: Ezek az egyesületek egész más szinten vannak, nem ugyanazt 

jelenti egy LSP sportoló, vagy Íjász sportoló, mint egy focista. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Gyerek és gyerek között nem tehetnek különbséget aszerint, 

hogy ki mit sportol. 

 

Hutter József képviselő: Szerinte van különbség játékos és játékos között, mert az 

egyesületek különböző szinten vannak. Ha minden egyesület ugyanolyan szintről indulna, 

akkor azt mondja, hogy ez így van. Nagyon egyértelmű és a futball ellen fog szólni, de a 

gyerek óvodás korában először focizni kezd és nem kézilabdázni és nem íjászkodni. Ez 

ugyanolyan szubjektív, mint a többi. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Ez nem szubjektív, az lenne a célja, hogy mindenki sportoljon, 

ha a gyerek focizni akar, akkor focizzon. 

 

Dr. Varga A. Tamás képviselő: Teljesen egyetért Tóth Istvánnal abban, hogy megalázó, ami 

itt folyik és nem látja a végét. Ötödször, vagy hatodszor taglalják és soha nem lesz vége. 

Tudomásul kell venni és meg lehet őt kövezni, hogy ez egy politikai testület, itt politikai 

döntés fog születni. Vagy konszenzussal, vagy nem konszenzussal nem érdekli, nem tudják 

objektívvá tenni a döntést, mert egyik ezt a szempontot látja jónak, a másik a másik 

szempontot. Ez nem egy gép, hogy bedobnak egy taglétszámot és a másik oldalon ki jön a 

pénz. 

 

Tóthné Nagy Mária képviselő: Ha az egyesületeknek megfelel a javaslat, akkor miért nem 

tudnak ebben dönteni. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Így működik az oktatási rendszer, a felsőoktatás. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Pontosan, de ez egy falusi rendszerben nem működik. 

 

Paulovics Géza polgármester: Mivel az ülésteremben olyan hangzavar keletkezett, hogy 

nem lehetett egymás szavát érteni, felhívja a jelenlévő figyelmét arra, hogy mindenki úgy 

viselkedjen, hogy testületi ülésen vannak, ha egyéb megbeszélni valójuk van, akkor hagyják 

el az üléstermet. 

 

Frankó-Szőnyi Enikő Nonprofit Kft. ügyvezetője: Egy valamiben szeretne egyetérteni 

Varga képviselő úrral, hogy ez a helyzet valóban megalázó, akár a sportegyesületeknek, akár 

a testületnek, hogy hónapok óta ugyanazon megy a vita a bizottsági és a testületi üléseken 

órákon keresztül. Most itt vannak az egyesületek, elhangzott két javaslat, bocsánat, hogy ezt 

mondja, de akárhány javaslat elhangozhat még, ezzel a két határozati javaslattal az 

egyesületek is egyetértenek.  

 

Dr. Szabó István képviselő: Sőt a két határozati javaslat szinte ugyanaz. 

 

Frankó-Szőnyi Enikő Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem érti, miért nem érdeke az 

önkormányzatnak, hogy még további bizottsági, illetve testületi ülésen tovább cincálják még 

ezt a témát, közben nehezítve ezzel a hivatal munkáját. 
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Paulovics Géza polgármester: Szabó képviselő és a saját javaslatához szeretne valaki építő 

jellegű javaslatot tenni?  

 

Péter Dániel MFC Elnöke: Beszéltek arról, hogy játékengedély egy adott sportágban más-

más, éppen ezért azt gondolja, hogy az igazolt játékosok között, az ő esetükben több, mint a 

versenyengedéllyel rendelkezők, avagy fordítva. Nem tudja, hogy a többi sportág esetében ez 

hogyan történik. Lehet, hogy a játékengedélyeket kellene megnézniük, aminek a pontos 

száma lekérhető a szövetségektől, akkor ezt vissza is lehet ellenőrizni és kiinduló pont lehet. 

A TAO támogatás szintén többször szóba került ebben az esetben annyira tudnak nyilván 

egyenlő feltételt teremteni, hogy azok, akik nem tudnak TAO-t lehívni azoknál a fejkvótát 50 

%-kal megemelik.  

 

Paulovics Géza polgármester: KSK-nak csak a futball szakosztályára költött pénzére 

kíváncsi 2016 évre vonatkozóan. 

 

Farkas Tamás KSK Elnöke: Hát ezt így fejből nem tudja megmondani. 

 

Paulovics Géza polgármester: A másik két szakosztály 50 év alatt együtt nem költ el annyi 

pénzt, mint az MFC és a KSK külön-külön. Amit leírtak ide szempontrendszert, az egyformán 

mért. Más a kabát. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Mondja meg a Polgármester úr, hogy miért más? 

 

Paulovics Géza polgármester: Az Íjász Egyesület mikor tudna a TAO-ból építeni magának 

egy csarnokot? Soha. Azért mondta az LSP-t és az Íjász Egyesületet, mert ők nagyban 

függnek az önkormányzat támogatásától.  

 

Hutter József képviselő: Nem lehet algoritmust szabni négy különböző egyesületre. 

Egyébként oda kellene visszatérniük, amit Varga képviselő úr mondott, hogy ez az egész 

problematika onnan indult, hogy az OKSB és a GTB ülésen egy szempontrendszert 

kidolgozni. Azt mondja, hogy nem kell szempontrendszer, mert nem tudnak igazságosak 

dönteni. Politikai és ismeretségi döntés alapján fognak döntést hozni. Nem személyes 

ismeretségre gondol, hanem az adatok ismeretségére. Sokkal bonyolultabb helyzetben 

vannak, mint amikor az önkormányzat felvállalta ennek minden politikai oldalát. 

 

Tóthné Nagy Mária képviselő: Miért nem szavazzák meg Szabó képviselő javaslatát? 

 

Hutter József képviselő: Szabó képviselő javaslatát nem fogja elfogadni. 

 

Ismét nagyobb hangzavar alakult ki, amit jegyzőkönyvvezetés szempontjából nem lehetett 

követni. 

 

Paulovics Géza polgármester: Amikor van egy biztos bevételük, amit úgy hívnak, hogy 

önkormányzati támogatás, aki él a jogával és időben benyújta a kérelmét azt támogatják, aki 

késik és nem ad be időben kérelmet, azt meg elutasítják.  

 

Kapitány Attila alpolgármester: Nem utasítják el, lenne egy módosító indítványa, hogy az 

Íjász Egyesület kapjon 1 millió forintot, LSP 500 eFt-ot, KSK 8 mFt-ot, az MFC 2,5 mFt-ot. 
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Ribai Zoltán képviselő: Ha ezt az alpolgármester a tavalyi támogatási összegek alapján tette 

fel ezt a javaslatot szavazásra, akkor kérdezzék meg a KSK-ét, hogy tavalyi évben mennyi 

támogatást kaptak? 

 

Kapitány Attila alpolgármester: A KSK az idei évben nem fog annyi támogatást kapni, 

mint a tavalyi évben. 

 

dr. Moldván Tünde jegyző: Bocsánat alpolgármester úrnak ez határozati javaslata volt? 

 

Kapitány Attila alpolgármester: Igen, határozati javaslat volt.  

 

dr. Moldván Tünde jegyző: A módosító javaslatokat sorban kell a polgármester úrnak 

megszavaztatni. Első határozati javaslata Szabó képviselő úrnak volt, második határozati 

javaslat polgármester úr módosító javaslata, a harmadik határozati javaslat az alpolgármester 

úr által tett javaslat. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Alpolgármester úr által javaslatban lévő összegek teljesen 

hamisak. Vannak olyan sportegyesületek, akik elenyésző támogatást kaptak a másikkal 

szemben. Polgármester úr még annyiban pontosítaná a határozati javaslatát, hogy hány 

játékengedéllyel rendelkeznek azt mondják meg az egyesületek. 

 

Paulovics Géza polgármester: Szavazásra bocsátja Szabó képviselő módosító javaslatát. 

 

Kapitány Attila alpolgármester: Ő még belevenné, hogy mogyoródi lakos legyen a játékos, 

mert az, hogy mogyoródi játékengedéllyel és az, hogy mogyoródi lakos az két különböző 

dolgot jelent.  

 

Paulovics Géza polgármester: Szabó képviselő által javasolt módosítás a következőkkel 

módosult, mogyoródi állandó lakos, játékengedéllyel rendelkező, utánpótlás korú U 19-ig. 

 

dr. Moldván Tünde jegyző: Meg kell szavaztatni a módosító határozati javaslatot, innen 

menjenek tovább, de ilyen hangzavarban és bekiabálások közepette nem tudja követni a 

módosító határozatban szereplő kritériumokat. Most már kéri, hogy a módosító javaslatokat 

szöveg szerűen határozzák meg és ha kérheti egyszerre csak egy hozzászóló beszéljen.  

 

Dr. Szabó István képviselő: Még egyszer összegzi a módosító határozatot, mogyoródi 

állandó lakos, játékengedéllyel, vagy versenyengedéllyel rendelkező, országos szövetség által 

utánpótlás korú, U 19-nél fiatalabb játékosok száma, a TAO támogatással nem rendelkező 

sportágak esetén a szorzószám kettő és ez képezi az önkormányzat által felosztásra elfogadott 

összeg alapját. 

 

Paulovics Géza polgármester: Akkor azt is tegyék bele, hogy aki TAO-val rendelkezik, az 

mínusz kettes szorzóval van. 

 

dr. Moldván Tünde jegyző: És ezt ki fogja kiszámolni? 

 

Dr. Szabó István képviselő: Bárki ki tudja számítani egy perc alatt. 

 

Paulovics Géza polgármester: A szempontrendszer konszenzusa megszületett, nem azt 

mondta, hogy most az összegről döntenek és kéri, hogy nyilatkozzanak az egyesületek 

büntetőjogi felelősségük tudatában, hogy mennyi az annyi. 
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Ennek még lesz határideje 2019. január l-e, majd szavazásra bocsátja Szabó képviselő 

kiegészített javaslatát. 

 

205/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó István képviselő 

módosító javaslatát – miszerint a mogyoródi állandó lakóhellyel, játék, vagy 

versenyengedéllyel rendelkező - Országos Szövetség által kiállított - utánpótláskorú U19 

fiatalabb játékosok száma, a TAO működési támogatással nem rendelkező sportolók esetén a 

sportolók számát 2,0 szorzóval kell figyelembe venni, ez képezi az önkormányzat által 

felosztásra elfogadott összeg allokálásának az alapját – elfogadja.  

Büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozzanak a sportegyesületek a javaslatban szereplő 

játékosok számáról. 

Határidő: 2017. 05. 31. 

Felelős  : Polgármester 

Szavazati arány: 5 fő igen, 3 fő tartózkodás, l fő nem vett részt a szavazásban 

 

Hutter József képviselő: Most akkor ő ezennel lemond az OKSB elnöki tisztségéről. 

 

Paulovics Géza polgármester: Ennek a határozatnak a végrehajtási határideje 2019. 

december 31., mert ebben a költségvetési évben nem lehet elkövetni. 

 

Tóthné Nagy Mária képviselő: Nem érti a polgármestert, a 2017. évi költségvetésben 12 mFt 

van elkülönítve a sportegyesületek támogatására. 

 

Paulovics Géza polgármester: Az idei évben nincs elkülönítve erre pénz. A jognak azért van 

ereje, hogy a költségvetés készítésekor, aki benyújtotta a támogatását, azt szavazta meg a 

testület. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Ne haragudjon a polgármester úr, de ez nem így van. A 2017. 

évi költségvetés elfogadásakor nem kell semmilyen költségvetési igényt jeleznie egy civil 

szervezetnek. Ők nem költségvetési szervek, hanem civil emberek. Ha az önkormányzat 

elkülönít a civil szervezetek támogatására valamennyi összeget, utána írnak pályázatot és 

szétosztják a pénzt valamilyen algoritmus alapján.  

 

Paulovics Géza polgármester: Arra szeretett volna kitérni, hogy a költségvetésben azt 

döntötték el, hogy kidolgozzák a szempontrendszert. Az OKSB kérte fel a GTB, hogy 

dolgozza ki a szempontrendszert. Ki osztja fel majd az összeget? 

 

Dr. Szabó István képviselő: Majd a GTB felosztja a támogatási összeget. 

 

Paulovics Géza polgármester: A GTB nem oszthatja fel, mert testületi hatáskör. 

 

dr. Moldván Tünde jegyző: Csak egy baj van, hogy a módosító javaslatok egymásnak ellent 

mondanak és így nem hajthatók végre. 

 

Paulovics Géza polgármester: A saját módosító javaslata arról szól, hogy ahol tagdíjat 

fizetnek és nincs TAO támogatás. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Mindenkinek kötelezően kell fizetnie a tagdíjat, már egyszer ezt 

a javaslatot a polgármester úr elvette. 
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Paulovics Géza polgármester: A sporthoz hozzátartozik bármilyen más sport, mint a sielés. 

Az SZMSZ azt mondja ki, hogy a módosító javaslatokat egyenként meg kell szavaztatni. Neki 

is volt egy módosító javaslata, amit meg kell szavaztatnia, még ha badarság is. Ahol tagdíjat 

fizetnek és nincs TAO ott kétszeres a szorzó, ahol tagdíj van és TAO is van ott egyszeres a 

szorzó, majd szavazásra bocsátja.  

 

206/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Paulovics Géza polgármester 

módosító javaslatát – miszerint a sportegyesületek oly módon kerüljenek támogatásra, hogy 

ahol tagdíjat fizetnek és nincs TAO támogatás ott kétszeres a szorzó, ahol tagdíj és TAO is 

van ott egyszeres a szorzó – l fő igen, l fő ellene, 7 fő tartózkodással nem fogadja el. 

 

Ribai Zoltán képviselő: Akkor ennél a szempontrendszernél nem játszik szerepet, hogy 

mogyoródi játékos legyen és a többi szempont? 

 

Paulovics Géza polgármester: Kéri a képviselőket, hogy ne csináljanak magukból bohócot. 

Majd szavazásra bocsátja az alpolgármester javaslatát. 

 

207/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kapitány Attila 

alpolgármester módosító javaslatát miszerint: 

1. A Képviselő-testület kérje fel az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy az 

egyesületek vezetőivel együtt a 2018-as költségvetés tervezéséig dolgozzák ki a 

sporttámogatásokkal kapcsolatos szempontrendszert. 

2. A 2017. évi költségvetésben szereplő összeget az alábbiak szerint osztja fel a 

sportegyesületek között: 

- Szent László Íjász Egyesület                    1.000.000,- Ft 

- LSP TEAM Sportegyesület             500.000,- Ft 

- Mogyoród Községi Sportkör                     8.000.000,- Ft 

- Mogyoród Futball Club                             2.500.000,- Ft 

elfogadja. 

Határidő: l.) 2017.10.30. 

Felelős  : l.) OKSB Elnöke 

Szavazati arány: 5 fő igen, 4 fő nem 

 

 

Dr. Szabó István képviselő: Jegyző asszonynak mondja, hogy kíváncsi, hogy mennyit 

folyósítanak a szervezeteknek, a határozati javaslatot szabálytalanul tették fel és ez 

mindennek ellent mond, ezt nevezik politikai döntésnek.  

 

dr. Moldván Tünde jegyző: Már most kell jeleznie a testületnek, hogy ez a két határozati 

javaslat egymással ellentétes és így nem lehet végrehajtani. Született egy olyan döntés Szabó 

képviselő javaslatára, ami alapján ki kellene számolni az egyesületek részéről a támogatás 

összegét, ami alapján ki fog jönni egy fix összeg. Amit az alpolgármester javasolt összegeket, 

azt nem lehet folyósítani. 

 

Paulovics Géza polgármester: Tehát két ellentétes döntés született, ez alapján még 

semmilyen törvénytelenséget nem követett el senki, mert az SZMSZ szerint mentek. 

 

Tóthné Nagy Mária képviselő: Mégis ellentétes döntés született. 
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dr. Moldván Tünde jegyző: Megkéri a Polgármester urat, hogy azért fejezzék be a szavazást. 

 

Tóthné Nagy Mária képviselő: A Polgármester úr ezekkel a döntésekkel a jegyző asszonyt 

elég kellemetlen helyzetbe hozza, mert a Polgármester úr miatt született ellentétes döntés. Jó 

lenne, ha a polgármester úr eldöntené melyik oldal mellett áll, mert ide is, meg oda is nem 

lehet szavazni. 

 

Paulovics Géza polgármester: A pénz elosztásának a módját még nem szavazták meg, arról 

volt szó, hogy a szempontrendszerről döntenek. Ha megnézik az előterjesztésben a határozati 

javaslatokat azok a szempontrendszer kidolgozásáról szólnak és nem érti Kurucz Péter 

állásfoglalását sem, mert ő is volt képviselő és nagyon jól tudja, hogy milyen nehéz úgy 

dönteni, hogy mindenki beszél jobbra, balra. Az előterjesztésben szereplő határozatok a 

bizottságok javaslatai alapján szöges ellentéte egymásnak, abból hogyan lehet jó koncepciót 

kidolgozni. Mondja már ki valaki, hogy mennyi összeget adjanak, az MFC lehet, hogy a 

tavalyi évben kevesebb támogatást kapott de előtte úgy kapott 3 mFt-ot, hogy még nem is volt 

egyesület. Hol van itt a jogszerűség?  

 

Kapitány Attila alpolgármester: Kéri a Polgármester urat, hogy menjenek tovább a 

napirendek tárgyalásál. 

 

dr. Moldván Tünde jegyző: Az elfogadott határozatokat nem lehet végrehajtani, úgy, hogy 

újra kezdődik az egész. 

 

Kapitány Attila alpolgármester: Attól a polgármester állást foglalhatott mind két határozat 

szavazása során. Kéri, hogy kezdjék meg a zárt ülés napirendjeinek a tárgyalását.  

 

Újabb vita alakult ki, ami jegyzőkönyvvezetés szempontjából nem rögzíthető. 

 

Dr. Varga A. Tamás képviselő: Kérdése a jegyző asszony felé, hogy a határozatokat vissza 

lehet vonni. 

 

dr. Moldván Tünde jegyző: Nem lehet visszavonni most, a módosító javaslatokat. Be kell 

kérni az adatokat, akkor lehet újra döntést hozni.  

 

Kapitány Attila alpolgármester: Jelzi a polgármester úrnak, ha nem kezdi el a zárt ülést 

akkor elmegy, mert nem hajlandó további vitákba bocsátkozni.  

 

Kamarás Szilárd Íjász Egyesület Elnöke: Ha már itt ült négy órát, akkor ő is szeretne 

hozzászólni. Nagy tisztelettel megkéri a polgármester urat, hogy Hutter József képviselő 

mondatát határozottan utasítsa vissza és Hutter József képviselő kérjen bocsánatot minden 

mogyoródi sportolótól, hogy a focisták különbek, mint a többi sportoló, sőt kéri, hogy az 

újságíró jelentesse meg a következő számban. Vérlázító és gyalázatos dolog, hogy bármelyik 

sportegyesületet egymás ellen fordítsa. 

 

Kapitány Attila alpolgármester: Amikor ezt a mondatot hallotta, akkor nem érezte azt, hogy 

különb, vagy jobb. 

 

Hutter József képviselő: Úgy gondolja, hogy Kamarás Szilárd félreértette a szavait, arról 

beszélt, ha ilyen szempontrendszert dolgoznak ki, akkor egyértelmű, hogy egy gyerek először 

focizni kezd és nem íjászkodni és ezért érzi nagyobb súlyát annak, hogy ezért nem szabad az 

úgynevezett objektív rendszert elfogadni.  
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Ha kell, akkor Kamarás Szilárdot és az összes sportolót megkövet, bár nincs rá szükség, mert 

nem a személyét érintette, hanem arról volt szó, hogy egészen más egy óvodás gyereket 

íjászkodásra venni, ő erre utalt. 

 

Kamarás Szilárd Íjász Egyesület Elnöke: Kéri, hogy kérjen bocsánatot a sportolóktól, mert 

megbántotta őket. Szóval nem akar bocsánatot kérni. Külön kérése Windháger Károly 

főszerkesztő felé, hogy tegye bele az újságba, amit Hutter képviselő úr mondott. 

 

Hutter József képviselő: Kamarás Szilárd úgy érzi, hogy megsértette őket, ő meg úgy érzi, 

hogy nem sértette meg a sportolókat. Személyében senkit nem sértett meg. 

 

Kamarás Szilárd Íjász Egyesület Elnöke: Ha nem arról volt szó, hogy megsértette a 

sportolókat, akkor mondjon annyit, hogy elnézést, ha félreérthető volt és kérjen bocsánatot. 

 

Dr. Varga A. Tamás képviselő: De bocsánatot kért. 

 

Kamarás Szilárd Íjász Egyesület Elnöke: Bocsánatot kért, de úgy mondta, hogy szerinte 

nincs miért, mert ő nem ezt mondta.  

 

Hutter József képviselő: Elmondta, hogy mire gondolt, de félreértették, akkor megkövez 

mindenkit. 

 

Dr. Varga A. Tamás képviselő: Az előbb is ezt mondta. 

 

Kamarás Szilárd Íjász Egyesület Elnöke: Nem ezt mondta. 

 

Paulovics Géza polgármester: Végett vet a vitának. Két hibát követtek el, amikor feltette a 

kérdést, hogy a határozatokat külön-külön kell megszavazni. Ez a testületre nézve is elég 

rossz fényt vett, mert ők arra vártak, hogy összegszerűen meghatározzák, hogy mennyi 

támogatási összeget fognak kapni. Egyik sportegyesület sem azért jött létre, hogy az 

önkormányzat támogatására várjon. Az LSP tagdíj és szponzori pénzekből működik, ők más 

kategóriák. Megint hárman tettek csak módosító javaslatot, mert a többiek nem merik 

felvállalni, valahol már határt kell húzni. Ha valaki önként vállalta, hogy létre hoz egy futball 

klubot, vagy Íjász Egyesületet, ha kap pénzt megköszöni, ha nem kap, akkor sem történik 

semmi, mert attól ő még működni tud. Kíváncsi lenne arra, hogy ha az MFC ilyen jól áll, mint 

ahogy mondták, akkor érti, hogy miért nem küldi el az adatokat. 

 

Dr. Szabó István képviselő: De nem tesz különbséget gyerek és gyerek között. 

 

Kapitány Attila alpolgármester: Jó lenne, ha már nem szórakoznának mások idejével, 

nagyon szépen kéri a polgármester urat, hogy menjenek tovább és tárgyalják meg a zárt ülés 

anyagát. 

 

Paulovics Géza polgármester: Mindenki tiszteletdíjat kap azért, hogy itt van. 

 

Kapitány Attila alpolgármester: De értelmetlen dolgokról vitatkoznak.  

 

Paulovics Géza polgármester: Ezt muszáj kibeszélni, mert a végén csak politikai döntés lesz 

belőle. 
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Dr. Szabó István képviselő: Ehhez a napirendhez már többet hozzátenni nem tudnak, holnap 

a jegyző asszony eldönti, hogy a testületnek mit kell tennie az előbb hozott határozatokkal, 

hogy ne legyen nagyon nagy badarság. 

 

Paulovics Géza polgármester: Az lesz, hogy a Kormányhivatal visszaküldi, hogy vonják 

vissza mind a két határozatot, ezért nem lesz börtönbe csukva senki. Törvénytelenséget nem 

követtek el. 

 

dr. Moldván Tünde jegyző: Ez alapján nem lesz szerződéskötés a sportegyesületekkel. 

 

Dr. Szabó István képviselő: Az a kérdés, hogyan hozzák egyenesbe ezt a döntést? 

 

Ribai Zoltán képviselő: Javasolja, hogy térjenek rá a zárt ülés tárgyalására. 

 

Mivel több hozzászólás és észrevétel nem történt Paulovics Géza polgármester 21 óra 15 

perckor berekeszti a rendes testületi ülést és egyben megnyitja a zárt ülést. 

 

k.m.f. 

 

 

 Paulovics Géza                 dr. Moldván Tünde 

  polgármester                 jegyző 


