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Iktatószám: 09/52-6/2020. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 24. napján 16:30 órakor 

kezdődő rendes ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Hlavács Judit képviselő, aki jelezte távolmaradását.) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülése 

 

Balogh Csaba köszönti a megjelenteket és az élő adás nézőit.  

 

Korábban a képviselő-testületben felhívták a figyelmét, arra, hogy a két testületi ülés közti időszakról 

számoljon be. Ennek a kötelességének most eleget kíván tenni. Megjegyzi, hogy tett egy hosszabb 

beszámolót, ami az eddig eltelt polgármesteri pozíciójának időszakára vonatkozott. A január 27-i 

testületi ülés óta a következő legfontosabb dolgok történtek: a költségvetés részleteiről egyeztettek, 

módosításokat vezettek át, ami sok munkával járt együtt, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság e tárgyban még egy órával ezelőtt is ülésezett. Éves munkavállalói teljesítményértékelést 

kellett tartania, kipróbálta két munkatárs esetében az erre kialakított felületet. Az Innovációs és 

Technológiai Minisztériumnál és a HIPA-nál is többször vettek részt egyeztetésen a Samsung 

beruházásaival kapcsolatban. Tárgyalásokat folytattak a Samsung 20-án bejelentett építési terveiről és 

az ezzel összefüggő bekötőutakról is, ami városszerkezeti szempontból sokakat érint. Borbíró Mihály 

katasztrófavédelmi referenssel azt az álláspontot képviselték, hogy az igények kielégítéséhez a lehető 

legkevesebb útszakasz, útsáv épüljön, a zöldfelület ne csökkenjen, a körbevezető út ne csatlakozzon 

össze, a kamionforgalom a déli ipari oldalon maradjon, ne legyen kézenfekvő Bócsa terhére a körbe 

járás. Az északi csomópont lehajtójánál kérték, hogy ne közvetlenül a lakóépületek mellett bővítsék az 

utat további sávokkal, hanem az M2-es úthoz közelebb eső oldalon legyen kialakítva, zajvédő fallal 

elhatárolva. Szeretnék, hogy ha biciklis út vezetne a déli oldalán a csomópont felé, amit esetleg még 

Csomád felé meg is lehetne hosszabbítani, ha szükség lesz rá, így a zöldturizmus hálózatát lehetne 

fejleszteni. Ezzel együtt a közvilágítás is megvalósítható lenne a lakosság számra. A félcsomópontot 

nagyobb   forgalom terheli majd, ezért kérték, hogy a lovas turizmus védelme érdekében egy új, 

autósoktól elzárt felüljáró létesüljön az M2-es út felett. Hangsúlyozták azt is, hogy a csapadékvíz-

elvezetés továbbra is minden ingatlantulajdonosnak a felelőssége, a területen belül kell tartaniuk, ki nem 

engedhetik a mellette lévő szikkasztóárokba. Az erről szóló technikai megoldást be is tervezték a 

Samsung további bővülésénél és a meglévő alacsonyabb területen fennálló nehézségek megoldására is 

tervezéseket folytatnak. Bejáráson voltak Fülöp Zoltán alpolgármesterrel a volt Pólus hotel területén. 

Az új tulajdonos jelezte, hogy minőségi öregek otthonát szeretnének üzemeltetni. Mivel az ingatlant 

önkormányzati területek veszik körbe, közös érdek, hogy a környék együtt fejlődjön, legyen méltó 

látványossága a városnak. A hivatalban elkezdték a 2-es főút biztonságosabb kialakításáról szóló 

koncepció kidolgozását, az önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról, a hivatal szervezeti működéséről, 

a HÉSZ újradolgozásának a menetrendjéről is egyeztettek. Lezárult a licit, melyről a Képviselő-testület 

korábban döntött, így sikerült a Zrínyi utcában 25 mFt-ért az ingatlant megszerezni.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjainak létszáma 12 fő, jelen van 11 fő, Hlavács Judit jelezte, 

hogy a mai ülésen nem tud részt venni, az ő helyén ül Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  

A kiküldött anyaghoz képest Egyebekben érkezett 3 javaslat. Kérdése Lőrincz László 

alpolgármesterhez, hogy szeretné ezeket felvetetni a napirendre? 
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Lőrincz László: Előterjesztőként elmondja, hogy ezeket az előterjesztéseket egy következő rendkívüli 

bizottsági ülésen tárgyalja majd a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság és miután 

tárgyalásra alkalmasnak találja, úgy a Képviselő-testület elé terjeszti.  

Balogh Csaba: Így 13 napirendi pontot tárgyalna ma a testület 

 

dr. Pintér György: A meghívó szerinti 13. pont: a Településellátó Szervezet igazgatói beosztásának 

betöltésére érkezett pályázatok elbírálása” - régen húzódik ez az ügy, jó lenne lezárni, van egy jogi 

érvényesség, amíg erről lehet dönteni, ha ezen túlszaladtunk, akkor okafogyottá vált.   

 

Balogh Csaba: Kérdése a jegyzőhöz, hogy megszűnt az eljárás, vagy abban a szituációban vagyunk, 

hogy kárt kell csökkenteni és továbbra is tudjuk tárgyalni az eredeti kiírást.  

 

dr. Szinay József: Tömören annyit tud elmondani, hogy a szituáció valóban aggályos, de a döntést a 

Képviselő-testületnek kell meghozni. Valóban a téma megjárta a hadak útját, ugyanakkor lejárt a 

pályázat elbírálásának határideje, aggályos lehet.  

 

Balogh Csaba: Ki vethet fel aggályokat? 

 

dr. Szinay József: A pályázók, maga a jogszabály, ami azt mondja ki, hogy azt lehet kinevezni, aki a 

pályázaton részt vett és a pályázati szabályoknak megfelelt, ugyanakkor lejárt a határidő. Tehát kétség 

kívül azt tudja mondani, hogy valóban aggályos lehet, de ezt nem tudja 100 %-osra mondani.  

 

Vajda Viktória: Mivel járunk jobban? Melyik kár a kisebb? Ha tovább haladunk az ügyrendben, vagy 

ha újrakezdeményezzük az egészet.  

 

dr. Szinay József: Politikai döntést kell meghozni, jogi szempontból erre nem tud választ adni. Nem 

tudni, hogy valóban felvetődik-e a felelősség, vizsgálja-e ezt bárki. Mind a két megoldás jó lehet.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a jegyzőt ebben az ügyben a jogi nyilatkozat megtételére. 

 

dr. Szinay József: Nehéz kérdés, egyértelmű választ nem tud adni rá, aggályos lehet. Felelősséggel nem 

tud ebben a tekintetben választ adni, hogy inkább igen, vagy inkább nem. Ebben így nem lehet állást 

foglalni.  

 

dr. Pintér György: Véleménye szerint egy új eljárás a vitathatatlan, a kisebbik kockázat, mert a másik, 

ha aggályos, akkor az aggályos, ha a másikat végigvisszük, az probléma nélkül végigmegy. Véleménye 

szerint ez magától értetődik. 

 

Balogh Csaba: Ha mi kiírtunk egy pályázatot, ami lezajlott ügyrendileg, bárhol állítanánk meg, akkor 

az ugyanúgy támadható lenne, igaz? Tehát, ha most mi kiírtunk egy pályázatot és utána azt nem 

bírálnánk el, akkor az nagyobb valószínűséggel okoz embereknek problémát, mint az, hogy valaki 

egyébként nem vett részt a pályázaton és ezért akarná megtámadni az Önkormányzat ügyrendjét.  

 

dr. Nagy Atilla: A pályázati kiírásról, amiről beszélünk, elmondható, hogy a testület a magának szabott 

elbírálási határidőt túllépte, a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, tehát nem köti a Képviselő-

testületet, nem jár senkinek az, hogy állást betöltsön. dr. Nyitrai Judit ügyvéddel beszélték, hogy a 

bíztatási kárral mehetnek bírósághoz, de kis esélyük lenne, hogy ebből kapjanak bármit. A módosító 

indítvány, ami valószínűleg zárt ülésen lenne tárgyalva, megoldást kínál arra, hogy hivatalosan is 

lezárjuk az előző pályáztatási eljárást, és újrakezdjük feszes, de tartható határidővel. Kevésbé tartja 

jogilag aggályosnak.  

 

Balogh Csaba: Köszöni a szakmai véleményt. Kérdése, hogy van-e valamilyen módosítási javaslat a 

napirendi pontokhoz? 

 



109 

 

dr. Pintér György: Itt látható, hogy a pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31. így lett kiírva a 

pályázat, akkor ebből következik-e bármi, vagy nem. Nem akar aggályos helyzetekbe belemenni. Ha 

egyértelműen el lehet bírálni, akkor bíráljuk el, ha nem bírálható el, akkor ne bíráljuk el, írjuk ki mielőbb 

az új pályázatot. Ha ez a jogi helyzet, akkor a napirendi pontnak azt a címet kell adni, hogy: „A 

Településellátó Szervezet igazgatói beosztására pályázat kiírása”, mert akkor erről szól a napirend és 

nem a döntésről. Ez bizonyos szempontból jogi és nem politikai kérdés, aggályos vagy nem, ebbe ne 

menjenek bele.  

 

Markó József: Az eredeti kiírásban szerepelt egy olyan mondat, hogy a pályáztató fenntartja a jogot, 

hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Nincs benne, hogy mikor, hogyan, ez így 

egyszerűen megfogalmazott, tehát véleménye szerint ez megtehető.  

 

Balogh Csaba: Kérdése dr. Nagy Atilla aljegyzőhöz, hogy jog szerint ezt a napirendi pontot fent kell-e 

tartani, és elfogadni a Képviselő-testületnek azt, hogy nem bírálta el, nem választott ki valakit, mert ha 

jól érti, legutóbb még tárgyalásra sem találta alkalmasnak a testület a napirendi pontot, akkor már 

folyamatosan csúszik az egész, tehát nem talált megfelelő embert a Képviselő-testület a TESZ 

vezetésére.  

 

dr. Nagy Atilla: Külső objektív kényszer nincs, a TESZ így is működhet, ez az első. A második, hogy 

milyen okból nem született meg a döntés, ez nem az ő hatásköre. A lényeg az, hogy testület a saját maga 

által hozott határidőt átlépte. Az bőven elég, ha érvényteleníti, deklaratív megállapítja ezt a tényt, a 

második határozattal pedig új kiírást tesz meg. A határozatban felhoz-e indokokat, ez már jogilag 

irreleváns. A legszárazabb megoldást javasolja, ami jogszerű is, hogy egyszerű kiírás szülessen, amit 

zárt ülésen hoz meg a testület.  Érvénytelen a határozat és kiírja a melléklet szerinti új pályázatot, ez a 

javaslata. 

 

dr. Szinay József: Ez természetesen igaz, de a kérdés nem erre vonatkozott. Itt a helyzet aggályos-e vagy 

sem. Nyilván megoldást jelenthet, ha ezt az eljárást eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki 

a testület, természetesen ez lenne a legtisztább. A kérdés nem pontosan erre vonatkozott, ezért a 

korábban adott válasza lehet, hogy nem volt teljesen érthető, de véleménye az, hogy ez így megoldaná 

a helyzetet.  

 

Balogh Csaba: Kell-e most átnevezni a napirendi pontot? 

 

dr. Szinay József: Arra majd a napirendi pont tárgyalásakor kerülhet sor.   

 

Balogh Csaba: Akkor nem szükséges zárt ülés tartása? 

 

dr. Szinay József: Nem. 

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy a 11. napirendi pont után legyenek a zárt ülések. Más módosító javaslata 

van valakinek? Nem érkezett módosító javaslat, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A Képviselő-testület tagjai 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását 

fogadják el:  

 

Napirendi pontok: 

 

1) Kitekintő határozat elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

 



110 

 

3) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 

 

4) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

5) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

6) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

7) A Gödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi - munkaszüneti napok körüli és egyéb - 

munkarendjének meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

8) A gróf Széchenyi Ödön park (525 hrsz.) BME úszóműállomás tulajdonosi hozzájárulásának 

módosítása  

Előterjesztő: Hlavács Judit VKB elnök 

 

9) Gödi Termelői Piac Működési Rendjének elfogadása  

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

10) Kiegészítő tájékoztatás a „Göd, csónakház felújítása” című projekt Képviselő-testület által 

2020. január 27-én elfogadott előterjesztéséhez 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

11) Pannónia utca – forgalmi rend felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hlavács Judit VKB elnök 

 

12) A Településellátó Szervezet igazgatói beosztásának betöltésére érkezett pályázatok elbírálása 

(zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

13) A „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Kitekintő határozat elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

dr. Szinay József: Ez a költségvetés elfogadásával együtt kerülhet megtárgyalásra, végszavazást 

megelőző napirendi pont.  

 

Balogh Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság is azt állapította meg, hogy nem 

lesz a költségvetés elfogadva. Akkor javasolja a szavazást arra, hogy a testület vegye tudomásul és a 

végszavazáskor fogadja el a kitekintő határozatot.  

 

A Képviselő-testület tagjai 11 „igen”, egyhangú szavazattal a következő döntést hozták: 

 

 

27/2020. (II. 24.) Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

tudomásul veszi, hogy a kitekintő határozat elfogadását Göd Város Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetési-rendeletének elfogadása előtt kell tárgyalni. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

2) Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Igen hosszadalmas, táblázatokkal teli költségvetésről van szó, amit többször átbeszéltek. 

Az elsőre közzétett anyagban volt beérkező módosítás, pontosítás, ezt eljuttatta az osztályvezetőkhöz, 

jegyzőhöz, aljegyzőhöz, Képviselő-testülethez. Ebben benne volt már a kifejtés, hogy a személyi 

juttatások miért növekedtek meg ennyivel, ennek részletei abban rejlenek, hogy jelentős tételeket már 

2019-ben elfogadott a Képviselő-testület, ezt szeretnék 2020-ban megtartani, úgy mint a 8 %-os 

bérfejlesztés és a plusz pozíciók is el lettek fogadva. Ezek beépítése szükséges volt és ezen túl új 

pozíciók megnyitása került még koncepcionálisan tervbe, amiknek az elfogadását jövő hét hétfőn 

szeretnék elfogadni. Rálátása van a hivatal működésére, ahol szeretné - a már elfogadottakon túl - hogy 

legyen egy főkertész, egy adóosztály-vezető, egy jegyzői kabinetvezető, négy közterület-felügyelő, 

valamint egy mezőőr is. Ezeknek az összességéből jön ki a személyi juttatás a hivatalnál, beleértve az 

egyéb járulékos költségeket. A cafeteria kapcsán lesz még plusz hozzávetnivaló, hogy milyen módosító 

javaslatok érkeztek, de erre is volt már 2019-ben elfogadott bővítés. A közalkalmazottak cafeteria 

szintjét ugyanarra a szintre emelnénk, mint a közszolgálati dolgozóknál. Módosító javaslatok között 

volt, hogy dr. Pintér György talált két tételt a Samsung kapcsán: a telekadót és az ingatlanértékesítést, 

ez összegszerűleg 180 mFt-ot jelent, ennyivel lehet megnövelni a bevételi oldalt. Ezt a módosító 

javaslatot természetesen befogadja Kiadási oldalon vannak tételek, amiket szeretné, hogy ha a 

Képviselő-testület is elfogadna. Lőrincz László javasolta azt, hogy a Szolgáltató Nonprofit Kft. az 

eredetileg betervezett 15 mFt-os támogatási összeg helyett 37 mFt-ot kapjon. Ennek az indoklása az 

volt, hogy az inflációval és valamennyi plusz felfelé kerekítéssel szeretné az új vezető megnövelni ennek 

a keretét. Az eredeti vállalás az volt, hogy azért váltjuk le a két ügyvezetőt, hogy egy új legyen helyette, 

hatékonyabban tudjon dolgozni és ne szoruljon rá annyira a Képviselő-testület támogatására, de ezen 

most időközben módosítottak és mégis szükségét látják ennek. Másik módosítási javaslat az dr. Pintér 

Györgytől az egyházak 3 mFt-os támogatására vonatkozik. A Búzaszem iskola tornateremépítésére 

plusz 40 mFt-ot szeretnének, erről volt korábban egy testületi határozat, ami 60 mFt támogatásról szólt. 

Az iskola úgy tervezte, hogy három részletben, három egymást követő évben kapnák meg, de az 

igazgatóval és dr. Pintér Györggyel való egyeztetéseknél kiderült, hogy még jobban örülnének, ha már 

az első évben megkapnák a teljes összeget. dr. Pintér György javaslata még a járdaépítésre további 50 

mFt-os előirányzat eszközlése. A TESZ megbízott igazgatójától 38 mFt forráshiány miatti tétel nem tud 

megvalósulni. Kiderült, hogy ez egy átmeneti célra lenne felhasználva személyi juttatások helyett, mivel 

nem lehet embereket találni azokra a feladatokra, ezért külső megbízásokkal szeretné eszközölni. Tehát 

a TESZ nem tudja ellátni ebben az évben a feladatot, egy évig van erre szükség, nem lesz ebből 

ismétlődő személyi juttatás-növekedés. Nevesítésre kérte még dr. Pintér György azt a 60 mFt-os tételt, 

ami az Áldás – Kálmán – Révay utca közti szakaszra vonatkozó járdaépítés, nevesítésre kerüljön 

továbbá a 68 mFt-os betervezésű Áldás – Kálmán és Vasút utcák közötti szakasz, valamint a Kálmán 

utca tavaly félbehagyott betervezett szakára 17,2 mFt. Vajda Viktóriától érkezett javaslat a gödi 

művészet támogatására 3 mFt, melynek felosztásáról a Humánügyi Bizottság rendelkezne. Szilágyi 

László nevesítésre kérte a Nemeskéri úton a Lipóti Pékség és a Rómaiak útja közötti járdaszakasz 

kiépítését, ami utólagos egyeztetés után 20 mFt-os költséget jelentene becslések szerint, továbbá Göd 

vasútállomás keleti oldalán 2-3 világító berendezés kerüljön kiépítésre, ez néhány milliós költség lehet, 

amire van egy 35 mFt-os közvilágításra szánt keret, ebbe valószínűleg belefér.  Nem feltétlenül 

szükséges a nevesítés. Szeretné kiemelni, hogy van, nem feltétlenül szükséges a nevesítés. Szeretné 

kiemelni, hogy figyelembe vették az efféle lakossági kérdéseket. Hlavács Judit jelezte, a Sellő utca 
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Hunyadi – Thököly utcák közötti szakaszának tervezését és megépítését, mely 26 mFt-ot jelentene. Saját 

javaslata, hogy három nonprofit oktatási alapítvány van, kettővel számoltak, ezért javasolja a 

harmadiknak is a 750 eFt-os támogatás nyújtását. Fülöp Zoltán a személyi juttatások kapcsán tett 

javaslatot tartalékba helyezésre, mely az egyes intézményeket érinti, összesen 251 mFt értékben. A nem 

kötelező elemeket szerette volna átemelni. Szakmai egyeztetést folytattak e tárgyban a pénzügyi 

osztályvezetővel, és a kialakult vélemény az, hogy nehezen eszközölhető, nehézzé tenné az intézmények 

számára a feladatellátást, mert maga a kifizetés sokat késne az új munkavállalóknak. dr. Pintér 

Györggyel egyeztettek ezekről a tételekről, és azt javasolta, hogy a cafeteriánál illendő lenne 

különbséget tenni a köztisztviselők és a közalkalmazottak között, mert a köztisztviselők nagyobb 

felelősséget vállalnak a közalkalmazottaknál. Ez az összeg nagyjából 18 mFt-ot jelentene, a PEKJB 

ülésen elfogadták, hogy be lehet építeni továbbra is ezt az összeget a költségvetésbe. Amit át lehet 

helyezni a tartalékba, az 10 mFt a TESZ-nél, ezt alkalmi munkára lehet felhasználni a közterületek 

fenntartása érdekében, illetve a Polgármesteri Hivatal ösztönző kerete és a szabadságmegváltásnak a 

biztonsági tartaléka, ami 63 mFt-ot jelentene, ezt lehetne még áthelyezni a tartalékba. Ha a jutalmazási 

koncepció elkészült, utána kerüljön kifizetésre, tehát akkor kerüljön át abba a tételbe, ahonnan 

kifizetésre kerülhet.  

Elmondja, hogy jelentős mennyiségű plusz állományt szeretnének felvenni a megnövekedett 

feladatokhoz. Ez azért szükséges mert nagyobb költségvetéssel dolgozik az Önkormányzat, mint 3-4 

évvel ezelőtt. Ennek a fenntartásához és az eredményes felhasználásához szükséges az, hogy még több 

minőségi szakmai embert lehessen bevonni az Önkormányzat munkájába.  A szabad pénzeszközöket 

nem hagynák parlagon, így az önként vállalt feladatokon felüli pénzeszközöket betétként vagy 

értékpapírként helyeznének el, ezzel is növelné a vagyonát az Önkormányzat.   

 

Lőrincz László: Helyesbítést szeretne a Kft.-vel kapcsolatban: tavaly 34 mFt volt a költségvetése, nem 

a 15-ből lett a 37, hanem a 34-ből lesz a 37. Ez a 8 %-os béremelés, illetve az új funkciók betervezésre 

kerültek. A Kft. a beruházások után tud majd dolgozni. Most egy konyha felszerelése van folyamatban, 

de mindezt csak akkor tudják majd elkezdeni, ha lesz költségvetés. Ezután nagy valószínűséggel még a 

közbeszerzésre is számítani kell. Az emberek nem maradhatnak bér nélkül bizonytalanságban, ezért 

kérte, hogy a költségvetés még ugyanaz legyen, mint korábban és ez a munkavállalóknak biztonságot 

jelentsen, ne bizonytalanságban kezdjék az évet. Sajnos voltak az év elején kisebb fennakadások, de 

szerencsére ezek megoldódtak, így azt gondolja, hogy a Kft. továbbra is el tudja látni a közfeladatokat, 

amit eddig is ellátott.   

 

dr. Pintér György: Kettős pozícióban, egyrészt mint képviselő, másrészt mint bizottsági elnök próbálja 

a kettőt ötvözni. A költségvetés határidőben beterjesztésre került, ezt külön testületi ülésen konstatálták 

is. Mint ahogy a polgármester is említette, számos egyeztetés volt, és voltak csúszások, ezen van még 

mit csiszolni. A város viszont abban a helyzetben van, hogy nem tud rossz költségvetést elfogadni, mert 

kedvező helyzetben van. Ha a tartalékok nem rossz célra kerülnek felhasználásra, akkor érdemi 

probléma nem lehet a költségvetéssel. Méltányolja a polgármester rugalmas hozzáállását a javaslataihoz. 

Talált a hivatal helyett 180 mFt-ot a rendszerben, ez a többletjavaslatokra fedezetet nyújt. Egy dolog, 

ami kimaradt, az az, hogy a többletállásokat illetően tételesen kellene, hogy a testület megszavazza, 

azzal a kiegészítéssel, hogy az arra a célra fel nem használt összegek automatikusan menjenek vissza 

tartalékba és ne az adott intézmény felhasználásában maradjanak. Hiányolta a szöveges részből a 

városvezetési célok megjelenítését összegszerűen és szövegszerűen, ezek komoly érdeklődést 

mutathatnak, mint pl. a klímapolitikai, vagy a golfpályával kapcsolatos esetleges célok, feladatok. A 

tartalékok év közben lehetőséget nyújtanak ilyen célokra, de érdemes lett volna ezeket megjeleníteni.    

 

Balogh Csaba: A klímavédelem külön soron szerepel.  

 

dr. Pintér György: Erre nem emlékszik, komoly összeg nem volt tervezve érdemi feladattal.  

 

Balogh Csaba: Nem érkezett írásbeli javaslat erre, de külön soron nevesítve lesz a klímavédelem.  
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dr. Pintér György: A város működtethető e költségvetés alapján. Fájó pont volt számára az, hogy kérni 

kellett, hogy az egyházak támogatása visszakerüljön. Nehezen értette, hogy ez miért került ki, de 

visszakerült, ez a lényeg. 

 

Vajda Viktória: A tartalékokból gazdálkodunk, nagy lesz a bevétel, érdemes lesz ezt a tartalékot úgy 

szemlélni, - illetve aggodalommal veszik tudomásul azokat a tényeket melyek arról érkeznek, hogy az 

iparűzési adó itt marad-e az Önkormányzatnál, vagy nem. Idén egy kényelmes pozícióban van az 

Önkormányzat, de mindenképp érdemes a tartalékokkal jól sáfárkodni, hogy a jövő évet is 

biztonságosan tudják tartani.    

 

Balogh Csaba: Figyelni fognak arra, hogy ne legyenek gazdaságilag megalapozatlan döntések és 

lehetőleg az új beruházásoknak mind profitábilisnak kell lenniük, hogy biztosan szembe tudjanak nézni 

a következő évek kihívásaival, még akkor is, ha az iparűzési adó veszélybe kerül.  

 

Markó József: Adminisztratív jellegű észrevétel, hogy a költségvetésben van egy rendelkezés a 

folyószámlahitel rendelkezési jogáról, polgármesternél van ez a jelentős jog, amire valószínűleg nem 

lesz szükség. Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy bármilyen hitelfelvételről a testület minőségi 

többséggel, név szerinti szavazással dönt. Ez a kettő mintha ütné egymást. 

 

Balogh Csaba: Ez valóban úgy hangzik. 

 

Markó József: Akkor korrigálásra szorul ez a rész. 

 

Balogh Csaba: Javaslata, hogy a következő rendes testületi ülésre nézzék át azokat a dolgokat, ami miatt 

az SZMSZ-t módosítani kell. A szigorúbb szabályokat fogja majd figyelembe venni.  

Kérdése a képviselőkhöz, hogy van-e valakinek igénye arra, hogy külön szavazzanak a módosító 

javaslatokról, vagy lehet egyben? 

 

dr. Pintér György: A többletforrás-igény meghaladja a talált forrás összegét, ezért az a javaslata, hogy a 

beruházási, illetve a működésiből – költségnemre tekintettel - kerüljenek betervezésre a költségvetésbe.  

 

Balogh Csaba: Elfogadja a javaslatot. Kérése a képviselőkhöz, hogy szavazzanak a módosítások 

elfogadásáról. Felkéri a testületet, hogy a módosító javaslatokat fogadja el. A költségvetésről a 

végszavazást a következő ülésen tehetik meg a képviselők.  

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 

 

28/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

elfogadja a 2020. évi költségvetés tárgyalása során eddig felmerült módosító javaslatotokat és 

felkéri a jegyzőt az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

3) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 

 

Vajda Viktória: Olyan módosítást szeretnének eszközölni a rendeletben, ami az intézményi 

gyermekétkeztetést érinti. Az Önkormányzat és a TESZ felé speciális étkezési igények érkeztek be, ami 

nem az ételallergia, vagy ételérzékenység felől mutatkozik, hanem egyéb méltányolható indokból. A 
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Humánügyi Bizottság azokban az esetekben, ami nem az ételallergia vagy az ételérzékenységen felül 

merül fel, azt a javalaslatot tette határozatában, hogy a speciális igényű esetekben a normatív díjon felüli 

díjat a szülő fizetné, de legyen lehetőség a speciális étkezés biztosítására. Tehát az étkezési térítési díj 

és a normatív díj közti különbséget a szülő fizetné. Ehhez a javaslathoz a Pénzügyi Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi Bizottság azt a módosító javaslatot tette, hogy a bölcsődét ennek a módosításnak 

a hatálya alól vegyék ki, ott egy kicsit más a szabályozás, ezt majd egy külön ügyben tárgyalják.  

Elmondja még, hogy sok panasz érkezik a diétás étkezés beszállítására, ezzel is foglalkoznak, és bővebb 

anyagot hoz majd a márciusi ülésre.  

 

Balogh Csaba: Hozzászólás nem érkezett, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:   

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2020. (….) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. § az 

alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

„(8) Speciális étkeztetésben részesíthető a gyermek amennyiben szakorvosi igazolással rendelkezik 

ételallergiáról vagy ételérzékenységről, intoleranciáról. A speciális étkeztetést az Önkormányzat az 

étkezést biztosító intézményen keresztül biztosítja.  

(9) A (8) bekezdésben foglaltakon felül egyéb esetekben akkor részesíthető a gyermek speciális 

étkeztetésben, amennyiben a szülő vállalja, hogy megtéríti a speciális étkeztetés díját. Abban az esetben, 

ha a gyermek állami normatív étkezési kedvezményben részesül a szülőnek vállalnia kell az általános 

étkeztetés térítési díja és a speciális étkeztetés díja közötti különbözet megtérítését.”  

 

2. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József  

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

4) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

dr. Pintér György: Valamennyi képviselő leadta időben a vagyonnyilatkozatot, ezeket nyilvántartásban 

vették a jogszabályoknak megfelelően. Jelzi, hogy szintén a jogszabályok alapján a korábbi 

vagyonnyilatkozatok visszajárnak, ezek minden képviselő és a polgármester előtt ott vannak az asztalon. 
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A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák: 

 

29/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

tudomásul vette, hogy a képviselők és a polgármester a 2020. évi vagyonnyilatkozatukat időben 

leadták, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nyilvántartásba vette és a korábbi 

képviselői vagyonnyilatkozatok visszaadásáról döntött. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Göd Dunakeszivel kistérségi társulási tanácsot formált, több évvel ezelőtt. A 2019. évben 

8 ülést tartott a tanács, 29 határozatot hoztak. A társulás elsődleges célja az egészségügyi ügyeleti ellátás, 

gyepmesteri szolgálat és a szúnyoggyérítés. A társulat elé terjesztette azt a javaslatot, hogy a minőségi 

orvosi ügyeleti szolgáltatás biztosítása érdekében felhatalmazná a gödi képviselők egyikét, például 

Lenkei urat a kapcsolattartásra. Ennek módját a jegyzőre bízza és kéri, hogy dolgozza ki ennek a 

meghatalmazásnak a lehetőségét. A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban elmondja, hogy most már nincs 

kémiai irtás, mivel az Európai Unió betiltotta a vegyszereket, így biológiai gyérítés lesz. Felkéri a 

képviselőket arra, hogy szavazzanak a beszámoló tudomásulvételéről.  

 

A Képviselő-testület tagjai 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

30/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

elfogadja a Dunakeszi Kistérség Társulásának 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Vajda Viktória képviselő kiment. 

 

 

6) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: A kiküldött anyaghoz nem kíván hozzátenni, a kérdésekre válaszolna.  

 

Balogh Csaba: Sok információ birtokában van, az összefoglaló véleménye szerint teljes volt. 

 

dr. Nagy Atilla: Megállapítások és javalatok is vannak a beszámolóban. Egyetértettek abban a 

polgármesterrel, hogy a jelenlétet növelni kellene, ami a közterület-felügyeleti létszámot illeti.  

 

Andrejka Zombor Atilla: A Városfejlesztési Bizottság ülésén egyöntetűleg elfogadták a beszámolót. 

Mint képviselőnek az lenne a kérdése, hogy - mivel nagy számban kellett a Samsunggal kapcsolatban 

intézkedni - a lakosság megnyugtatása végett jó lenne tudni, hogy milyen témában történtek a 

bírságolások, történt-e visszaellenőrzés, ha volt olyan téma. 



116 

 

 

dr. Nagy Atilla: A Samsunggal kapcsolatban az egyéb jelenségeket ellenőrizték a kollégák. A 

bírságolások a munkásszállásos, zajos ügyeket érintették és a közlekedési kihágásokat.   

 

Vajda Viktória képviselő visszajött. 

 

Lenkei György: A közlekedéssel van leginkább probléma és a parkolással. A gyár egyéb építkezésén 

dolgozók közül sokan a kerékpárúton mennek keresztül és sokan ott is parkolnak. Szabálytalan, ha a 

kerékpárúton állnak. Ezt a problémát a közterület-felügyelők meg tudják oldani, de nincs jogosultságuk 

intézkedni gyorshajtással kapcsolatosan. A Zrínyi utcában a 30 km-es táblánál közel 80-90-es 

sebességgel haladnak az autók, bizonyítani nem lehet. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy már 

tetlegességgé fajult a dolog, amikor az ott lakók egy gyorshajtót számon kérték. Az ellentétek alapvető 

oka a gyorshajtás, ezért javasolja, hogy az eredeti terveknek megfelelően a Zrínyi utcában 3-5 

fekvőrendőrt helyezzenek el, másként nem tudják a szabályt kikényszeríteni. 

 

Balogh Csaba: Köszöni a felszólalást, erről feljegyzést készít magának. 

 

Andrejka Zombor Attila: Részben kapott választ az aggályára. Azt gondolja, ha konkrétan a Samsunggal 

kapcsolatos, akkor természetesen úgy kell szerepeltetni az események között, de ha közlekedési 

kihágások vannak, akkor ez a megfogalmazás, vagy csoportosítás kevésbé szerencsés. Amennyiben 

konkrétan a munkavállalók, vagy az alvállalkozók munkavállalóikkal és egyértelműen a munkába 

járásból adódnak a szabálysértések, akkor intenzívebb fellépés szükséges a hatóság részéről.  

 

Balogh Csaba: A Samsunggal folytatott tárgyalásokkal odáig jutottak, hogy - figyelemmel a városban 

lévő veszélyes csomópontokra - a Samsung környéki utakat a lehető legbiztonságosabban alakítsák majd 

ki.   

Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  

 

31/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Közterület-felügyelet 2019. évről szóló éves beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

7) A Gödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi - munkaszüneti napok körüli és egyéb - 

munkarendjének meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az igazgatási szünetnek javasolja 2020. augusztus 29., december 12., továbbá december 

21-től december 23-ig tartó napokat és december 31-ét. Van-e valakinek módosító javaslata? 

 

dr. Pintér György: A két ünnep közt lesz munkanap? 

 

Balogh Csaba: Igen, három nap. Információi szerint van olyan osztály, akinek kifejezetten előnyös az 

igazgatási szünet, de van olyan osztály, akinek kifejezetten hátrányos. Ezért nem javasolták erre az időre 

az igazgatási szünet elrendelését, viszont akinek van rá lehetősége, az kiveszi szabadságként ezt a három 

napot. Felkéri a képviselőket a szavazásra.    
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A Képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

  

32/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2020. év alábbi munkanapjaira - rendes szabadság kiadásával - a Gödi 

Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el: 

a) 2020. augusztus 29., 

b) 2020. december 12., 

c) 2020. december 21-től december 23-ig, 

d) 2020. december 31. 

 

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal zárva tart. 

 

Az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt 

a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, továbbá a lakosság és a társhatóságok 

előzetes tájékoztatására. 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: 2020. február 29. 

 

 

8) A gróf Széchenyi Ödön park (525 hrsz.) BME úszóműállomás tulajdonosi 

hozzájárulásának módosítása  

Előterjesztő: Hlavács Judit VKB elnök 

 

Balogh Csaba: Az előterjesztő Hlavács Judit lenne, de ő nincs jelen, ezért felkéri Andrejka Zombor 

Attilát mint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság alelnökét, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Andrejka Zombor Attila: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság tárgyalta az előterjesztést, 

és 5 „igen” szavazattal ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy az eredeti testületi ülésen elfogadott 

állapotok maradjanak, vagyis a négy előre bejelentett vízi jármű köthet ki a műtárgyhoz, de egyidejűleg 

csak kettő. Ha a BME mégis szeretne több vízi járművet felvetetni a listába, akkor azt indokolja meg és 

a konkrét járművek lajstromszámával tegye meg külön.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A Képviselő-testület tagjai 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

33/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 269/2019. (XII. 12.) számú határozatát nem módosítja.  

 

Amennyiben a Műszaki Egyetem fenntartja a módosítási kérelmét, akkor határozza meg azt, hogy 

a 4 db helyett pontosan hány csónak szerepeljen a tulajdonosi hozzájárulásban.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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9) Gödi Termelői Piac Működési Rendjének elfogadása  

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: A Gödi piac hatósági engedéllyel rendelkezik. Tavaly kora ősz óta bevezető jellegű 

működése volt, de eljött az ideje annak, hogy az eddigi apró működési hiányosságokat kiküszöböljük, 

szabályzatban rögzítsük. Innentől kezdve fizetős lenne a piac. A piacfelügyelő felel a működésért, az 

üzemeltetésért. Sáfrán Edina felel a rendért, ő adja ki a helyeket, ahogy a kiküldött anyagban is van. 

Több bizottság is tárgyalta, két bizottság ellentétes döntés hozott, a feloldás a testületre hárul. A 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a piacozóbarátabb állásfoglaláson volt, folyóméter 

alapú, 500 Ft/alkalom díjat állapítanának meg az ős- és kistermelők részére, az energia vételezésre 500,- 

Ft/alkalom. A többi módosítási javaslat technikai jellegű volt. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és 

Jogi Bizottság már egy kissé magasabb díjat támogatták. Két díjból az 1000,- Ft/folyóméterest 

javasolnák, a 2000,- Ft-osat elengednék. Kéri a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy pontosítsák az 

elhangzottakat, ha nem értenek egyet. A működési rend április elsejét követő első piaci napon kerülne 

bevezetésre.  

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta és az eredeti 

előterjesztés szerinti összeget javasolta a bizottság, tehát sem csökkentés, sem egységesítés nem történt. 

Két technikai módosító javaslatuk volt. Az egyik a 3. sz. melléklet 4. bekezdés első sorában „azon 

magánszemélyek” szövegrész helyett „azok a személyek” szövegrész szerepeljen.  A másik szintén 

ennél a bekezdésnél az 1., 2., 3. és 4. pontjánál „egyéni vállalkozó” szövegrész helyett „továbbá olyan 

egyéni vállalkozó, aki saját előállítású vagy termesztésű terméket értékesít” szövegrész szerepeljen. A 

működési rend március elsejével lépne életbe.   

 

Balogh Csaba: Kérdése az aljegyzőhöz, hogy ezeket a módosításokat betudja-e fogadni? 

 

dr. Nagy Atilla: Igen, igen, ügyetlenség volt a dátum, elnézést. Mind a két díjtételes változatot be tudja 

fogadni, ha a testület is befogadja.   

 

Andrejka Zombor Attila: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta és 5 „igen” 

szavazattal úgy döntöttek, hogy ős- és kistermelők részére folyóméterben kalkulálva 500,- Ft/alkalom 

megkezdett folyóméterenként számolva, plusz az elektromos áram vétele is 500,- Ft legyen. Törlésre 

került a területszámításnál a hűtőpulttal kapcsolatos rész. A PEKJB a gazdaságosságot helyezi előtérbe. 

A piac közösségteremtő helyszín, a lakosok termelőktől tudják beszerezni az árut, ahol a környékbeli 

kistermelők is megjelenhetnek. A piacfelügyelő által kalkulált költségeknél az alacsonyabb forgalmi 

időszakot vették figyelembe, ehhez számították hozzá a költségeket. A befolyó pénz fedezi az 

összköltséget, ha egy intenzív vagy nagyobb létszámú piacról van szó, akkor más költségek lennének. 

Van negatív vonzata is, mint például a parkolás, ezt meg kell oldani. A piac működtetése a város 

szempontjából hasznos dolog, nem költséget, hanem bevételt jelent. 

 

Lőrincz László: Csatlakozik Andrejka Zombor Attila képviselőhöz abban, hogy a gödi lakosokat 

részesítsék előnyben a költségekben is. Javaslata, hogy a kistermelők, őstermelők költsége folyóméter 

árral legyen számolva, aki nem őstermelő, annak m2 -árral legyen megállapítva a fizetendő díj.   

 

Andrejka Zombor Attila: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén a megkezdett 

folyóméter figyelembevételéről beszéltek.   

 

dr. Nagy Atilla: Akkor kérdés, hogy folyóméter legyen, vagy négyzetméter legyen az árképzés alapja.   

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy az ős- és kistermelők legyenek favorizálva. 

 

Lőrincz László: Akkor kezdésnek mégis támogatja a folyóméterrel történő számítást. A későbbiekben 

még felülvizsgálhatja a testület és dönthet másként. 
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Vajda Viktória: Sáfrán Edina által készített kalkulációt támogatja. Apróbb lépésekben lehetne előrébb 

haladni.  

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy a m2/alkalom helyett folyóméter/alkalom legyen, összegszerűen gödi ős- 

és kistermelők 500,- Ft/fm/alkalom, az egyéb termelők részére: 1000,- Ft/fm/alkalom. Megadja a szót 

Sáfrán Edinának. 

 

Sáfrán Edina: Az árusok tapasztalata az, hogy a legtöbb helyen a termelői piacok ingyenesek, ahol nem, 

ott minimális az ár. A piacokon folyóméterrel számolnak. Ez az ő javaslata is, az 1000,- Ft-os díj nem 

riasztaná el az árusítókat. Most a piac a minimális teljesítőképességén van, mivel most nincs dinnyeárus, 

eperárus, szőlőárús. A többi termék megjelenésével a bevétel is növekedhet.  

 

Balogh Csaba: Akkor összefoglalva javasolja a gödi őstermelő vagy kistermelő részére, gödi lakosnak 

500,- Ft/folyóméter/alkalom, egyéb árusnak pedig 1000,- Ft/folyóméter/alkalom, elektromos áram 

vételezése esetén további 1000,- Ft/alkalom, ami nem számít bele a folyóméter mérésébe. Andrejka 

Zombor által elmondottak.   

 

Szabadkai Katalin: Kérdése, hogy annak a feltételeit már megvizsgálták, hogy tavasztól őszig ne csak 

termelők és őstermelők, hanem havonta egyszer kézművesek is áruljanak? Akár a kinti területen, ezáltal 

plusz szolgáltatást nyújthatnának a gödi lakosoknak.  

 

Balogh Csaba: Lehetőséget kínál arra, hogy akár havi rendszerességgel, akár minden alkalommal 

jönnének árusítani. A Humánügyi Bizottság foglalkozik a gödi művészek támogatásával.  

 

dr. Nagy Atilla: A termelői piac szabályzatáról kell most dönteni. A következő lépés az lenne, hogy egy 

általánosabb piacot is létrehoznának. Nyílt kapukat dönget ez a dolog, de még nem tudjuk, hogy hogyan. 

 

Balogh Csaba: A következő rendkívüli ülésre készülhet erről előterjesztés? 

 

Vajda Viktória: A mostani szabályozásba nem fér bele a kézműves tevékenység? 

 

dr. Nagy Atilla: A szabályzatot el lehet készíteni, de a szervezési része, az még bizonytalan.   

 

Balogh Csaba: Az előterjesztésben megvan a szabályozás. Fel vannak sorolva, hogy minek a kivételével 

lehet árusítani termékeket.   

 

dr. Nagy Atilla: A tilalomfák azért maradtak benne, mert ez egy agrár- biopiac lenne.  Nincs megtiltva, 

de alapvetően termelői piac kategóriáról beszélünk, és ennek megvannak a körülhatárolásai, tehát ez 

egy szűkebb kör.   

 

Szabadkai Katalin: Van arra lehetőség, hogy a szabályozásról a kézművesekkel is egyeztessenek? Ne 

egyoldalú legyen, hanem közösen jutnának közös nevezőre.   

 

Vajda Viktória: A Humánügyi Bizottságnál szívesen biztosítanak erre egy platformot, hogy legyen egy 

összekötő kapocs az aljegyző és a kézművesek között. 

 

Csányi József: Vajda Viktória elmondta, amit ő is szeretett volna. Ezt az ügyet megfelelően körül kellene 

járni, a Humánügyi Bizottságon majd megtárgyalják, de véleménye szerint egy időben nem lehet az 

árusítást tartani, mert a közlekedés, a parkolás már így is katasztrofális. Esetleg lehetne egy vasárnapi 

napra tenni. Nagyon jó ötletnek tartja, igény is van rá. Meg kell oldani. 

 

dr. Nagy Atilla: Tekintettel kell lenni az épület alapfunkciójára is.  

 

Szilágyi László: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságnak két módosító javaslata volt, 

ezt a módosítást még nem látja a kiküldött anyagban. Az egyik, hogy magánszemélyek ne árusítsanak.  
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Balogh Csaba: Ez hol található? 

 

Szilágyi László: A 3. sz. melléklet 4. sz. bekezdésében a „magán” szó kerüljön ki. Javasolták még a 3. 

sz. melléklet 4. sz. bekezdésében 1., 2., 3. és 4. pontjánál az „egyéni vállalkozó” szövegrész helyett 

„továbbá olyan egyéni vállalkozó, aki saját előállítású vagy termesztésű terméket értékesít” szövegrész 

szerepeljen.  

 

Balogh Csaba: Kérdése az aljegyzőhöz, hogy befogadja-e a módosító javaslatokat? 

 

dr. Nagy Atilla: Igen, befogadom.  

 

dr. Pintér György: Akkor a PEKJB javaslataiból és a polgármester által elmondott díjtételsorból állna 

össze a határozati javaslat.   

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket az elhangzott módosító javaslatok figyelembevételével a 

szavazásra.  

 

A Képviselő-testület 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

 

34/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

elfogadja a Gödi Termelői Piac Működési Rendjét a melléklet szerinti tartalommal. 

A Működési Rend életbelépése 2020. március 1. napja. Ugyanazon a napon az előző Működési 

Rend érvényét veszti. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 34/2020. (II. 24.) Ök. határozathoz: 
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10) Kiegészítő tájékoztatás a „Göd, csónakház felújítása” című projekt Képviselő-testület 

által 2020. január 27-én elfogadott előterjesztéséhez 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: Kiküldésre került a részletes anyag, de ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor 

szívesen válaszol rá.  A csónakház projektnél ott tartunk, hogy a vállalkozóval egy szerződésbontás 

előkészítése folyik. Az árak és a műszaki tartalom a végére már annyira magas, hogy a pótajánlattal 

együtt a 70 mFt-ot éri el. Igy hosszas tárgyalás és egyeztetés után azon vannak, hogy a szerződés bontása 

a legegyszerűbb. A Magyar Kajak-Kenu Szövetségtől kaptak egy támogató levelet, ami alapján az újabb 

beruházást meg tudják majd valósítani. Ahhoz, hogy ezt elkezdhessék, az előző vállalkozóval le kell 

zárni az ügyet, el kell számolni.  

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta az ügyet, azt a 

határozatot hozták a beszámoló elfogadása mellett, hogy javasolják a tervezői felelősség konkrét jogi 

úton történő érvényesítését. Erről nem kell egzakt formában döntenie a testületnek, csak jelezni szerette 

volna, hogy ez felmerült. A későbbiekben érdemes lesz végig gondolni, hogy mennyire nyerhető meg 

egy ilyen per. Ha megnyerhető, akkor javasolja a következő testületi ülésre, hogy legyen egy olyan 

döntés, amivel megindítják ezt a jogi úton történő felelősségérvényesítést.  

 

Balogh Csaba: Lőrincz László befogadja ezt a javaslatot? 

 

Lőrincz László: Igen. A következő ülésre a jegyzővel közösen elkészítik az ehhez szükséges 

előterjesztést.  

 

dr. Szinay József: Kiegészítené azzal, hogy nem a következő héten tartandó, hanem a következő rendes 

testületi ülésre készítik majd el az anyagot.   

 

Balogh Csaba: Tájékoztatást ad arról, hogy a csónakház melletti Széchenyi Csárda tulajdonosát 

értesítette arról, hogy statikailag nem biztonságos az épület, ezért nyomatékosan kéri, hogy mindenki 

kerülje el ezt a helyszínt, mert nem biztonságos. 

Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a tájékoztató tudomásulvételéről. 

 

A Képviselő-testület tagjai 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

35/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

tudomásul veszi a 2020. február 6-án kelt kiegészítő tájékoztatást a „Göd, csónakház felújítása” 

című projekthez, melyet a Képviselő-testület 2020. január 27-én tárgyalt. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11) Pannónia utca – forgalmi rend felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hlavács Judit VKB elnök 

 

Balogh Csaba: Az előterjesztő itt is Hlavács Judit lenne, ezért felkéri a VKB alelnökét, hogy ismertesse 

az előterjesztést.  

 

Andrejka Zombor Atilla: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot ellenvetés nélkül elfogadta. A Dunakeszi Rendőrkapitányság pozitív állásfoglalást 

adott, azzal a felhívással, hogy az Új utca lakóit írásban értesítsék ki a forgalmi rend változásáról.  
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A forgalmi rend változása abból állna, hogy az Új utca kereszteződéséből az elsőbbségadás kötelező 

táblát eltávolítanák, a Pannónia utcában pedig minden kereszteződés előtt, mindkét irányból 20-25 

méterre kihelyeznék az egyenrangú kereszteződés táblát. Egy hat hónapos időtartamra forgalmi rend 

változás és egyéb veszélyt jelző kiegészítő táblák lennének kihelyezve a Pesti út felől a Rákóczi utca 

felé. A forgalmi rend megváltozása miatti táblakihelyezéseket egyszerre kellene elvégezni.  

 

Balogh Csaba: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs e tárgyban, ezért felkéri a képviselőket a 

szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

 

36/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Pannónia utca forgalmi rendjében az alábbi változtatásokat vezeti be: 

 

• A Pannónia utca és az Új utca kereszteződésében lévő elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát 

el kell távolítani. 

• A Pesti út irányúból az Új utcai kereszteződés előtt 25-50 méterre egyéb veszély jelzőtáblát 

és forgalmirend-változás kiegészítő táblát kell elhelyezni, melyet 6 hónap múlva be kell 

vonni. 

• A Pannónia utcában mindhárom kereszteződés előtt 25-50 méterrel mindkét irányból ki 

kell helyezni 1-1 egyenrangú útkereszteződéseket előjelző KRESZ-táblát. 

 

A fenti forgalmi rendbe történő beavatkozásokat egyidőben kell elvégezni. 

 

Felelős: TESZ igazgató 

Határidő: 2020.03.13. 

 

 

12) A Településellátó Szervezet igazgatói beosztásának betöltésére érkezett pályázatok 

elbírálása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Jegyző tanácsát megfogadva kéri, hogy külön szavazzon a testület a pályázat 

eredménytelenségéről és majd az új pályázati kiírásról.  

 

A Képviselő-testület tagjai a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról 10 „igen”, 1 „tartózkodás” 

szavazati aránnyal döntöttek:  

 

37/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Településellátó Szervezet igazgatói álláshelyére a 242/2019. (XI. 26.) Ök. határozattal kiírt 

pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy a Településellátó Szervezet igazgató álláshelyére írjanak ki új pályázatot, 

úgy ahogy korábban kiment. Vegyük figyelembe dr. Pintér György korábbi javaslatait is, vagyis ne  
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legyen benne duplikáció. Javasolja továbbá, hogy a főiskolai vagy egyetemi végzettséget továbbra is 

követeljék meg, egyebekben pedig olyan legyen, ahogy a decemberi kiírásban a honlapon szerepelt.     

 

Hives Gábor: Az ülés elején kiosztott egy előterjesztést, melyben új pályázati kiírást javasol.   

 

Balogh Csaba: Ebben módosítás van az eredeti kiíráshoz képest?  

 

Hives Gábor: Azt támogatja, hogy írjanak ki egy új pályázatot, amit egy új bizottság bírál majd el. 

 

Balogh Csaba: Kérdése Hives Gáborhoz, hogy tartalmilag szeretne-e változtatni az előző kiíráson?  

 

Hives Gábor: Tartalmilag azt tartja helyesnek, amit Pintér úr megfogalmazott és átírt, tehát ugyanaz 

legyen. Ez megvan a korábbi jegyzőkönyvben.  

 

Balogh Csaba: Tisztában van azzal a Képviselő úr, hogy a módosítást beépítették az előző kiírásba? 

 

Hives Gábor: Igen, de először nem így ment ki.  

 

Balogh Csaba: Azzal a verzióval kapcsolatosan van valami kivetnivalója? 

 

Hives Gábor: Nincs, de azért még egyszer átnézi. 

 

Balogh Csaba: Ebben az esetben olvasási szünetet kell elrendelnie. 

 

10 perc olvasási szünet 

 

 Balogh Csaba: Kérdése Hives Gáborhoz, hogy van-e módosító javaslata? 

 

Hives Gábor: A módosítási javaslata az, ami kiosztásra került. A pályázati feltételeknél szerepel a 

legfontosabb az egyetemi vagy főiskolai végzettség, felhasználói szintű office-ismeret, a 

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalása, büntetlen előélet és cselekvőképesség. Ami előnyt jelent a 

pályázat elbírálásánál az a főiskolai vagy egyetemi szintű műszaki- vagy gazdasági végzettség, vagy 

egyetemi szintű jogi végzettség. Ami fontos, az a beosztás betölthetőségének időpontja, ami 2020. 04. 

01. 

 

Balogh Csaba: Melyik kiírásról beszél? 

 

Hives Gábor: Ahol az elbírálásnál előnyt jelent, ott a főiskolai vagy egyetemi szintűnél elírta véletlenül, 

de „egyetemi vagy főiskolai műszaki, vagy gazdasági végzettség, vagy egyetemi szintű jogi végzettség” 

szöveggel javasolja szerepeltetni. A benyújtási határidő pedig harmadik hó 25. A következő lapon 

elbírálás határidő harmadik hó 31. 

 

Balogh Csaba: Azért 5 nap alatt leinterjúztatni, és kiválasztani igen rövid idő. Ha lehet, akkor szeretne 

ezért változtatni ezen. A beosztásnál nem letölthetőség, hanem betölthetőség legyen.  

 

Hives Gábor: Igen, ez elütési hiba, elnézést kér.  

 

Balogh Csaba: A vezetői megbízás időtartamát is ennek mértékében módosítani kell.  

 

dr. Szinay József: Az mindenképp szükséges, hogy 5 évre.  

 

Balogh Csaba: Próbaidőt fel kell-e itt tüntetni?  

 

Hives Gábor: Javasol 3 hónap próbaidőt. 
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Balogh Csaba: Megjegyzi, hogy az előző igazgatónál 4 hónap volt, de itt is 4 hónap szerepel.  

 

Hives Gábor: Akkor legyen négy hónap. 

 

Balogh Csaba: Egytől tizes skálán mennyire tartja megalapozottnak ezt az előterjesztést? 

 

Hives Gábor: HR-s volt, egytől tízig kilenc. Most gyorsan kellett átírnia az előterjesztést, márcsak azért 

is, mert az előző kiírás négyfajta verzióban ment ki.  

 

Balogh Csaba: A pályázatelbírálás és annak módja kapcsán elmondja, hogy kiküldött egy összefoglalót, 

melyben a bíráló bizottság tagjai által tapasztaltakat írta le. Próbálták a lehető legmodernebb eszközöket 

bevetni, bár a hivatalban nincs HR-s alkalmazott. Javasolták, hogy több fordulós legyen a kiválasztási 

rendszer, ezt javasolja továbbra is, mert ez az, ami igazán megismerteti a pályázókat. Kérdése Hives 

Gáborhoz, hogy be tudja-e fogadni azt, hogy ugyanazzal a módszertannal, pályázási renddel, 

ugyanazokkal a kérdésekkel és ugyanazokkal a feladatokkal menjen le a pályáztatás.    

 

Hives Gábor: A kiválasztók személyénél szeretne módosítást. Kérdése, hogy meg kell nevezni ezeket a 

személyeket most, vagy csak a későbbiekben.  

 

Balogh Csaba: Anélkül a 9 pontot sem érné el ez az előterjesztés.  

 

Hives Gábor: A kiválasztásban szeretne részt venni, szeretné továbbá, ha Lőrincz László és a másik 

frakcióból valaki, esetleg Pintér úr, vagy Markó úr lenne még tagja a bírálóbizottságnak.  

 

Balogh Csaba: A bírálóbizottság tagjaira szeretne javaslatot tenni. Mivel a Településellátó Szervezet az 

a város fejlesztéséért, karbantartások elvégzéséért és azért dolgozik, hogy fejlesztésekre lehessen 

fókuszálni, továbbá fontosnak tartja a település környezetvédelmét, ezért javasolja, hogy a 

bírálóbizottság maga a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság legyen.  

 

Hives Gábor: Ő mindenképp szeretne benne lenni és az alpolgármesterek közül valamelyik, ő Lőrincz 

Lászlóra gondolt, de ha Fülöp Zoltán alpolgármester szeretne akkor ő. 

 

Balogh Csaba: Kérdése Hives Gáborhoz, hogy befogadja-e azt, hogy a VKB-ból valaki tag legyen? De 

arra is gondolt, hogy a VKB kiegészítve a felsorolt személyekkel.  

 

Hives Gábor: Ragaszkodik ahhoz, hogy valaki a másik frakcióból is legyen tag. 

 

Szilágyi László: Ennek az előterjesztésnek a polgármester az előterjesztője, Hives Gábor módosító 

javaslatot nyújtott be. 

 

Balogh Csaba: Akkor a módosítást kell majd elsőként feltenni szavazásra és neki kell befogadnia a 

javaslatot? 

 

dr. Szinay József: Igen.  

 

Balogh Csaba: Azért is furcsa lehet a nézőknek, mert egyeztetések nem történtek erről. Ezért meg 

szeretné kérdezni a felmerült személyeket is. Lőrincz Lászlót elsőként.   

 

Lőrincz László: Maga helyett Fülöp Zoltán alpolgármester javasolná, mint az adott területet szakmailag 

jobban ismerőt. Elhangzott a VKB, viszont a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottságon is 

számot adnak a Településellátó Szervezetnél végzendő munkáról. Abban is egyetért Hives Gáborral, 

hogy a FIDESZ frakció is delegáljon egy személyt a bíráló bizottságba. Javaslata a bíráló bizottságba 

Hives Gábor képviselő, Fülöp Zoltán alpolgármester, egy tag a FIDESZ frakcióból, illetve most kössék 

ki azt, hogy a VKB is véleményezze. Ha Pintér úr úgy gondolja, akkor a Pénzügyi Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi Bizottság is.  
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dr. Pintér György: Nem tartja szükségesnek a PEKJB részvételét.   

 

Lőrincz László: Akkor maradjon a VKB.  

 

Vajda Viktória: Módosító, kiegészítő javaslata az, hogy az eredeti bíráló bizottság is legyen benne a 

mostaniban. Tehát azt javasolja, hogy akik újonnan szeretnének benne a lenni a bíráló bizottságban, 

azok a régi tagokhoz csatlakozzanak.  

 

Szilágyi László: A dátumoknál az 5 nap kevés idő, holnap kell kiírni, gyakorlatilag 1 hónap van arra, 

hogy a pályázatok beérkezzenek, utána 31-ig döntés szülessen, majd április elsejétől be lehessen tölteni, 

erre ez az idő nagyon kevés. Szerinte mindenképpen egy májusi időpontot kellene megjelölni. Úgy 

emlékszik, hogy korábban is ki kellett tolni a megadott határidőt. A bírálóbizottság tekintetében elsőként 

Lőrincz Lászlóra gondolt, de Fülöp Zoltán is lehet, továbbá Hives Gábor.  

 

Andrejka Zombor Atilla: Lőrincz alpolgármester véleményét egészítené ki azzal, hogy ha már egy új 

kiírás születik, akkor nemcsak úriemberek, hanem úrhölgyek pályázatát is várják.  

 

Fülöp Zoltán: Szövegszerű módosító javaslatot tenne az elbírálási határidőre: 04. 30.   

 

Balogh Csaba: Benyújtási határidő? 

 

Fülöp Zoltán: Az 1 hónap szerinte jó.  

 

Lőrincz László: Kérése a jegyzőhöz, hogy nagy körültekintéssel készüljön el ez a testületi és minden 

jegyzőkönyv is, hogy ezek a pontosítások jól kerüljenek bele az anyagokba.  

 

dr. Szinay József: Véleménye szerint most alaposan kibeszélték ezt a témát. 

 

Markó József: A kibeszélés sosem alapos eléggé. A most kiosztott előterjesztésből felolvassa azt a részt, 

ami a pályázat elbírálásának módjáról, rendjéről szól, amit ha mint módosító javaslatot elfogadnak, 

akkor ez lesz. Tehát: „A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi.” Itt semmiféle bírálásról nincs 

szó. Az összes pályázatot véleményezi, 1-20-ig valószínűleg, vagy 25-ig.  Akik beadták, nagy 

valószínűséggel újra beadják majd, tehát ez olyan sok időt nem vesz majd igénybe, mert egyszer már 

meghallgatásra kerültek. „A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a 

pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén dönt.  Tehát ez a bizottság, ami nem 

bírálóbizottság, hanem véleményező bizottság, valamennyi pályázatot véleményez, és a testület elé tárja. 

Nem egyet, kettőt, hármat, hanem mind a huszat. Ezt itt le van írva, tehát ha erről szavazunk, ez lesz a 

végrehajtás módja. Bírálat, meg hogy ki legyen benne, nem sok jelentősége van, a véleményeket úgyis 

a testület fogja majd elbírálni. Legfeljebb a bizottság önmagáról állít ki véleményt, hogy ha úgy 

véleményez, ami a testület későbbi álláspontjával homlokegyenest ellenkezik.  

 

Balogh Csaba: Köszöni a megjegyzéseket. Technikailag annyit tesz hozzá, ahogy le is írta, a TESZ-hez  

jelentkezők eléggé nagy mennyiségű munkát tettek le. Óriási volt az az iratanyag is, amit neki 

továbbítottak. Nagy mennyiségű és részben szkennelhetetlen iratmennyiséget láttak a pályázóktól, tehát 

azt, hogy minden papírt szkennelni és mindent a testület elé tárják, nem javasolja. A véleményező 

bizottságnak ne kelljen a teljes anyagot, hanem elégedjen meg a Képviselő-testület elektronikus 

formában az önéletrajzokkal és motivációs levelekkel. A többi dokumentumot a jegyző tárolja, tőle el 

lehet majd kérni.   

 

Lőrincz László: Támogatja a polgármester felvetését. Ha egy minden oldalról összerakott bizottság fogja 

ezt véleményezni, akkor biztos benne, hogy jó eredmény fog születni. Ha jegyzőnél el tudják olvasni az 

anyagokat, és egy önéletrajz a testület elé kerül, akkor az bőségesen elég.  
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dr. Szinay József: Ellentmondana Markó úrnak, mert igenis szükséges az, hogy ez a bíráló bizottság 

adott esetben a VKB-val, illetve a kiegészítő jelöltekkel együtt meghallgassa, megtárgyalja, esetleg 

tegyen egy javaslatot. Nyilván ez egy káoszt jelentene, ha a Képviselő-testület hallgatná meg mind a 

vélhetően – az előzőből kiindulva – közel 20 jelöltet. Igazából szükséges ez a bírálóbizottságnak 

nevezett véleményező szakmai bizottság.   

 

Gazsó Csilla (PEKJB tag): Szeretné kérni, hogy mint PEKJB tag kerüljön be ebbe a bizottságba.  

 

Balogh Csaba: Kérdése, hogy van-e még további kérdés, kifejtés? Az általa befogadásra kerülhető 

módosító javaslatok: a benyújtás határideje, ahogy több javaslat is alátámasztotta: március 25., a kiírás 

holnapi nap során, amit közzé is lehet tenni Göd város honlapján, a Településellátó Szervezet honlapján, 

a Gödi Körképben a márciusi lapszámban tud megjelenni. A módosításokból befogadja még, hogy 5 

évre szóljon, meghatározott időre, kifejezetten ezzel a szövegezéssel kerüljön ki, az eredeti 

szövegezésben nem tudja hogyan szerepelt, de hogy egyetemi vagy főiskolai végzettség, ami előnyt 

jelentsen a főiskolai, vagy egyetemi szintű műszaki vagy gazdasági végzettség.  

 

dr. Szinay József: Pályázati feltétel: egyetemi vagy főiskolai végzettség, felhasználói szintű office, 

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és 

cselekvőképesség. Előnyt jelent főiskolai vagy egyetemi szintű műszaki vagy gazdasági végzettség, 

vagy egyetemi szintű jogi végzettség.  

 

Balogh Csaba: Ezt is befogadja. Az elbírálás dátumának április 30-át javasolja. Így akkor a munka 

betöltését – ha jól emlékszik – nem kell most meghatározni, de nyilván a lehető leghamarabb, de attól 

is függően, hogy a pályázónak milyen hosszú a felmondási ideje. A szakmai bizottság tagjainak javasolja 

az egyik alpolgármestert – amelyikük majd ráér részt venni ezeken a megbeszéléseken – Hives Gábort, 

továbbá a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét. Megkéri a FIDESZ frakciót, hogy 

egyvalakit delegáljon, lehet úgy is, hogy minden meghallgatáson más személy, de legyen képviselve a 

FIDESZ frakciója. Szeretne továbbra ő is a jegyzővel együtt tagja lenni, mint a korábbi bizottság tagjai, 

és Gazsó Csilla, mint PEKJB tag. Így a bírálóbizottság – minden kérésnek eleget téve – összesen 7 fő 

lenne, aki interjúztat. Ezek közül az alpolgármester és a jegyző is helyettesíthető legyen, a FIDESZ-ből 

is helyettesíthető legyen, tehát 4 fix személy és 3 rugalmas személy meghatározásával technikailag 

eszközölhető a benyújtás és az elbírálás között az interjúk leegyeztetése, viszont azt javasolná, hogy a 

javaslattételhez ne legyen feltétel az, hogy mindenki ott legyen a helyszínen. Az alkalmak leszervezést 

magára vállalja, különös tekintettel arra, hogy a megfelelő e-mail címeken keresztül értesíti az 

érintetteket. Kérdése, hogy van-e további módosítási javaslat?  

 

Szilágyi László: Jogilag kérdezi, hogy ki lehet bizottsági felügyelőtag? Bárki? 

 

dr. Szinay József: Akit a Képviselő-testület jónak lát. 

 

Szilágyi László: Akkor nincs megkötve, hogy csak képviselő, vagy bármilyen hivatalnok. 

 

Markó József: Sok mindenről beszélünk, csak a lényegről nem. Ha alakul egy bizottságnak nevezett 

formáció, de bizottság, mert kimondjuk, hogy szakmai bizottság jön létre, akkor ennek valamilyen 

ügyrendjének kell lennie. Hogy mit csinál, hogy csinál, mit talál ki. Most már 7 tagnál tartunk. Mit 

csinálnak, ha különböző vélemények vannak? Egyáltalán mi az eljárás? Valószínűleg az lesz az eljárás, 

- elhangzott, hogy sok a munka, meg szkennelés, papírhasználat, egyebek – tehát ez a bizottság valami 

sorrendet állít fel, és ebből a sorrendből valamilyen mennyiség a testület elé kerül. Véleménye szerint 

az lenne a korrekt, hogy valamennyi név idekerülne javasolt sorrenddel. Mi van, ha a sorrendben 

eltérések vannak? A bizottság szavaz ezekről? Vagy hogyan állapítja meg a sorrendet?  Közfelkiáltással, 

hogy legyen a Feri, meg a Józsi? Egyáltalán ez a bizottság szakmai lesz, vagy politikai? Hogyan fog ez 

működni? Mi lesz a döntési mechanizmus. Azt tartaná korrektnek, ha lenne egy sorrend, amit 

felállítanak, és ha olyan ingerencia van, hogy a hatodik tetszik, akkor azt a hatodikat is lehessen 

választani, ne csak azt az első kettőt, aki a testület elé kerül.  
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dr. Szinay József: Az előző pályázatnál is alapos munkát végeztek, amikor végigmentek a jelölteken. A 

Képviselő-testület fog dönteni. Ez a szakmai grémium fog javasolni bármilyen sorrendet, az ennek a 

bizottságnak lesz a javaslata. A Képviselő-testület pedig úgy dönt, ahogy jónak látja. Az is előfordulhat, 

hogy 19-en fognak pályázni, az első helyezettet fogja javasolni a bizottság TESZ igazgatónak, de a 

testület a 19-iket fogja választani. Erre is megvan a jogosultsága. Igazából a bizottság egy előkészületi 

munkát fog végezni, amivel a testület munkáját könnyíti meg.   

 

Balogh Csaba: A pályázat elbírálásának módjához és rendjéhez meghatározná azt, hogy többlépcsős 

kiválasztás fog megvalósulni, illetve az első lépcsőnél most már ki lehet küldeni a feladatokat, a 

pályamunkát már eleve küldje el a pályázó, a választott egy oldalas kifejtést, ezután az élő interjú lesz 

szükséges. Az élő interjúra van-e javaslat, hogy milyen kikötés legyen? Milyen időtartamban tartsák 

meg a beszélgetést?  Ha nincs felvetés, akkor javasolja az előző metodika alapján, a 30 perces idő ideális 

volt. Kérdése a testülethez, hogy van-e módosító javaslat arra, hogy ugyanazt a pályamunkát elfogadják 

a pályázótól, amit korábban adott le? Az élő interjú után akkor a sorrend megállapítása végett javasolja, 

hogy – mivel páratlan számban vannak, ezt technikailag el lehet fogadni, vannak súlyozott választási 

módszerekre lehetőségek, itt a nehézséget az fogja okozni, hogy rugalmasan kell meghatározni azt, hogy 

azok, ahol kompatibilis, hogy melyik alpolgármester, illetve a FIDESZ-nél, hogy ki vesz részt, vagy a 

jegyzők közül, ezért gyakorlatilag nekik előzetesen egyeztetni kell majd és valakit kijelölni, hogy ki lesz 

az, aki a végső gondolatokat a szavazásnál elő tudja terjeszteni, de arra is kell egy belső találkozó, 

amikor meghozzák a sorrendet, hogy hogyan szeretnék a Képviselő-testület elé tárni – akkor az aszerint 

legyen elfogadva. Ezzel az ügyrenddel, ezekkel a módosítási javaslatokkal – amit a jegyzőkönyvbe fel 

is vettünk – van-e további kérdés, van-e további kivetnivaló?   

 

Lenkei György: Jól értette azt, hogy mindenki meg lesz hallgatva? 

 

Balogh Csaba: Igen, akik szakmailag megfelelnek.  

 

dr. Szinay József: Csak így gyakorlatilag kinyitottuk, hogy bármely felsőfokú végzettséggel 

jelentkezhetnek, akkor gyakorlatilag az óvónőt is meg kell hallgatni. Emiatt nyilván nem logikus ez, 

nem életszerű, de előfordulhat.  

 

Balogh Csaba: Technikailag mindenképpen le kellene korlátozni azt, hogy tudjuk a benyújtás és az 

elbírálás között elegendő idő legyen arra, hogy mindenkit leinterjúztassunk. Mindenképpen 

maximalizálná - lehetőleg 6 főre - az interjúra behívandók számát. Várja a véleményeket arra, hogy 

hány fő legyen, aki az előzetes szűrés után interjúra bejöjjön? Hogy kik legyenek a kiválasztottak, pedig 

a bizottság elbírálása alapján, ugyanúgy kéri erre is a szavazást. A pályázatok 25-én beérkeznek, 26-án 

elektronikus formában a pályamunkák, önéletrajzok, motivációs levelek a bizottsági tagoknak 

kiküldésre kerülnek. A véleményezésre lesz lehetőség, Ő a rákövetkező hétre leszervezi a találkozókat, 

ahol meg tudják szavazni azt, hogy ki legyen a top 6 fő, akiket behívunk interjúra. A top 6 fővel 

leszervezik az interjúk időpontját, és végeredményben utána a döntés is meghozható.   

 

Hives Gábor: Észrevétele annyi, hogy szűrésekről és előszűrésekről beszélnek. Ha bejön a pályázat – 

bárki jelentkezhet, akinek főiskolai végzettsége van, de nem, mert ott van, hogy előnyt jelent. Egy 

önéletrajz alapján már kiszűrhető az, hogy kik azok, akik már kiesnek, hiába van főiskolai végzettsége, 

ők kaphatnak egy írásbeli értesítést arról, hogy nem rájuk esett a választás. Mint ahogy egy cégnél is 

csinálták, beérkezett 5-6 millió pályázat, ebből 10-et hívtak be, aki tényleg megfelelt minden 

kritériumnak.  

 

Balogh Csaba: Ha jól értelmezi, akkor mégis azt szeretné Hives Gábor, hogy ha nem előny jelentenek a 

műszaki vagy gazdasági végzettség?   

 

Hives Gábor: Nem, nem, nem, rosszul értelmezi a polgármester. Ez előnyt jelent, ez azt jelenti, hogy a 

pályázati feltétel minden egyes pontjának megfelelt az illető, de még pluszban neki megvan az egyetemi 

jogi végzettsége, ez azt jelenti, hogy előnyt jelent, ő már nagyobb eséllyel indul, mint akinek nincsen 

csak egy főiskolai végzettsége. Logikus. 
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Balogh Csaba: Pont erről szólna az első szűrés. 

 

Hives Gábor: Igen, de nem kell elbeszélgetni. Akkor elég csak 10 embert behívni. 

 

Balogh Csaba: Ő 6-ról beszélt.  

 

Hives Gábor: Bocsánat, 6-ot.  

 

dr. Nagy Atilla: Óva intene mindenkit attól, hogy a testületi döntés előtt megkapja a választ a pályázó. 

Nem selejtezünk. Munkaselejtezés lehet, de a testületi döntés előtt nem értesíthetünk senkit arról, hogy 

nem ő nyert a pályázaton.  

 

Balogh Csaba: Van-e további módosító javaslat? Bármi más felvetés? Megállapítja, hogy nincs további 

kérdés, ezért felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazza meg a kiírást.  

 

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

38/2020. (II. 24.) Ök. határozat 

 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy újabb pályázatot ír ki a Településellátó Szervezet 

(székhely: 2132 Göd, Duna út 5., adószám: 15394026-2-13, KSH statisztikai számjel: 15394026-

8411-322-13) igazgatói (magasabb vezetői) beosztására a határozat melléklete szerint. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a pályázatnak a 

Belügyminisztérium kozigallas.gov.hu oldalán kívül Göd város honlapján, a Településellátó 

Szervezet honlapján és a Gödi Körkép újságban történő meghirdetésére.  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településellátó Szervezet intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázati eljárás idejére eseti munkabizottságot (tagjai: Göd Város 

Önkormányzatának egyik alpolgármestere, Göd Város Önkormányzatának polgármestere, Gödi 

Polgármesteri Hivatal jegyzője (helyettesíthető az aljegyzővel), Göd Város Önkormányzata 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, Hives Gábor képviselő, FIDESZ 

frakció által delegált képviselő, Gazsó Csilla, mint a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság tagja. ) 

hoz létre, melynek feladata az igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése, a 

pályázók meghallgatása.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő:  

• a pályázat kiírására: 2020. február 25.  

• lebonyolítására: 2020. április 30. 
 

Melléklet a 38/2020. (II. 24.) Ök. határozathoz 

 
Göd Város Önkormányzata 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a 

 

Településellátó Szervezet 

igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 

Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: 

 

Teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól. 

 

A munkavégzés helye: 

 

Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 

Irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet törvényes, szakszerű és gazdaságos 

működését. Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső 

szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt 

kötelezettségek teljesítéséért. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. 

Munkáltatói feladatokat lát el. 

 

Illetmény és juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 

• Egyetemi vagy főiskolai végzettség, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, 

• Magyar állampolgárság 

• Büntetlen előélet, 

• Cselekvőképesség 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

• egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy gazdasági végzettség, vagy egyetemi szintű jogi 

végzettség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

• Végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok). 

• Vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. 

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél. 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás. 

• Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval 

szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
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• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt. 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a 

pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.25. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

A pályázatot postai úton Göd Város Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81.), elektronikus úton 

a hr@god.hu e-mail-címre határidőben kell megküldeni. Kérjük, a borítékon vagy az elektronikus levél 

tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/151/2020, valamint a 

beosztás megnevezését: igazgató. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

 

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt 

véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén dönt. A 

magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap 

próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát 

fenntartja. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.04.30. 

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 

• Göd Város Önkormányzata honlapja – 2020. február 25. 

• Gödi Körkép – 2020. márciusi lapszáma 

• Településellátó Szervezet honlapja – 2020. február 25. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu és a www.goditesz.hu honlapon 

szerezhet. 

 

Vajda Viktória: Jelezni szeretné, hogy nem szükséges zárt ülést elrendelni a Kóczán Mór díj kapcsán. 

Nem lesz személyi kérdésről szó. 

 

Balogh Csaba: Akkor nem kell a zárt ülést elrendelni.  

 

 

13) A „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása  

Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 

 

Vajda Viktória: A Kóczán Mór díjat rendelet szerint március 15-én kell átadni, de a mai napig egy 

javaslat sem érkezett be. Nem érkezett előterjesztés a díjra. Ezért azt szeretné kezdeményezni, hogy 

módosítsák a rendeletet, hogy ne március 15-én kelljen átadni a díjat, hanem a május elsejei 

sportmajálison, sokkal több köze van egy sportdíjnak ehhez az eseményhez, mint a március 15-i 

rendezvényhez.   

 

Balogh Csaba: Egyszerű módosító javaslatnak tartja, írásban ezt nem is kell benyújtani. Jegyzőkönyvbe 

fel van véve. Képviselő-testületnek van-e észrevétele ezzel kapcsolatban? 

 

dr. Szinay József: A hétfői, március 2-i testületi ülésre beterjesztik a rendelet-módosítást.  

 

mailto:hr@god.hu
http://www.god.hu/
http://www.goditesz.hu/
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Balogh Csaba: Egy dátum módosításról van csak szó. Kéri a jegyző véleményét. 

 

dr. Nagy Atilla: Paragrafusok változásáról van szó, adjuk meg a módját legalább szóban. 

 

dr. Szinay József: Ha ez nem annyira sürgős, akkor a hétfői rendkívüli ülésen javasolja tárgyalni a 

rendelet-módosítást.  

 

Balogh Csaba: A Képviselő-testületi ülést bezárja. Az ülésen kívül szót kapnak a nagy számban 

megérkezett vendégek. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 
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