
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 17-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket kiegészítve első napirendként 
a tornacsarnok beruházását tárgyalják meg.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy új napirendi pontot akarnak felvetetni 
tárgyalásra. Tiltakozik ez ellen.  
 
A testület a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt 14 igen, 2 nem szavazattal elfogadja. 
 

1. Sportcsarnok pályázat 
Előterjesztő: Sándor István 

 
Sándor István elmondja, hogy a sportcsarnok építésére benyújtott pályázatot vélhetően 
sikeresen fogják elbírálni, ehhez szükséges a határozat meghozatala és a fedezet 
meghatározása.  
 
Ilyés Gizella kéri, hogy pontosítsák az összegeket és a fedezeteket. Mekkora az a hitel, amit 
fel kívánnak venni.  
 
Sándor István elmondja, hogy 150 millióba kerül a tervezett sportcsarnok. 13 éves 
futamidővel vennék fel a hitel. A kamatokat az OM fizeti. A pályázat benyújtásakor ez az 
összeg már elfogadásra került, de akkor a fedezetnek a Szakács kert került meghatározásra, és 
ennek kiváltását kívánják most megváltoztatni. 
 
Ilyés Gizella kéri, hogy a Pénzügyi Iroda pontosan dolgozza ki az előterjesztéseket és 
szerepeltesse az adatokat.  
 
Sándor István elmondja, hogy pontosan még nem ismeri a támogatott összeg mértékét és 
százalékát, de erről amennyiben sikeres lesz a pályázat tájékoztatni fogja a testület tagjait. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy csak az ülés előtt került kiosztásra az anyag. 
 
Salamon Tamás kéri, hogy a probléma oldaláról közelítsék meg a napirendet és próbálják azt 
megoldani. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a beruházás mikéntje nincs megfelelően előkészítve. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodásal elfogadja és az alábbi határozatot 
hozza. 
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24/2004. (III. 17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Fejlesztési Bank Rt által kiírt „Beruházás a XXI. 
századi iskolában”című pályázaton a Németh László Általános Iskola tornaterem építési hitel 
fedezeteként a forgalomképes önkormányzati tulajdonú 6801/280 hrsz-ú beépítetlen 
belterületi ingatlanra - becsült értéke 151.536 eFt – a jelzálogjog bejegyzést az MFB Rt 
részére jóváhagyja. 
 
Határidő: 2004. 03. 31. 
Felelős: Sándor István polgármester 
 
 
 

2. Területi Gondozási Központ intézményvezetői álláshely pályázat kiírása 
Előterjesztő: Sándor István 

 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Ahhoz, hogy a törvényes rendet betartsák szükséges 
új pályázat kiírása. Most megismétlik a korábbi kiírást. 
 
A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

25/2004. (III. 17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23.§ (2) bekezdése, valamint a 
25/2000.(XII.26.) Korm .rendeletben foglaltak alapján Göd Város Önkormányzati 
intézményeként működő  
 

Területi Gondozási Központ (2131 Göd, Vasvári Pál u. 9.)  
intézményvezetői megbízására pályázatot ír ki. 

 
1./ A pályázatnak tartalmaznia kell : 
- pályázó szakmai életrajzát, 
- erkölcsi bizonyítványát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel 
- 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 5. pontjában meghatározott képesítést 
igazoló okirat másolata : 

- szociálpolitikus, szociális munkás, szociális szervező,  
- szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens,  
- egészségügyi szakképesítés mellett vezetői, szervezői végzettség,  
- pedagógus szociális menedzseri végzettség 

- legalább öt év szociális jellegű felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot 
igazoló dokumentumokat. 
- szociális szakvizsgát igazoló okirat másolatát. 
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2./ Az intézményvezetői beosztás ellátására vonatkozó megbízás: 2004. július 1-től 2009. 
július 1-ig 5 évre szól.  
 
3./ A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában 
és a Hivatalos Értesítőben való megjelenéstől számított 30 napon belül levélben vagy 
személyesen lehet benyújtani Göd Város Önkormányzat Polgármesterénél /2131 Göd, Pesti út 
81./ 
 
4./ A pályázatokat a Képviselő-testület 2004. június havi ülésén bírálja el. 
 
5./ Illetmény: Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a 257/2000.(XII.26.) Korm. 
Rendelet szerint. 
 
6./ A képviselő-testület felkéri Dr. Szinay József jegyzőt, intézkedjék a pályázati kiírás 
megjelentetéséről az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában 
és a Hivatalos Értesítőben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
 
 

3. Szociális ellátásról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Sándor István 

 
Sándor István ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György elmondja, hogy a pontozott részre 100 m2 és 3 szoba kerül beírásra az NLB 
döntése alapján. Szeretnék, ha a testület megfontolná az adókompenzáció megítélésének 
módját, és csak adható legyen és ne kötelező. Amennyiben ezt elfogadják, akkor 30 eFt-tal 
tudják támogatni a rászorulókat. Javasolja, hogy az adókompenzációt és a lakástámogatást 
ugyanaz a személy ne kaphassa. 
 
Kármán Gábor szerint szükséges lenne kiegészíteni még a lakás komfortfokozatával a 
rendeletet, ami az összkomfortos megjelölés lenne. 
 
A testület gyermekvédelmi ellátások szabályaira vonatkozó előterjesztést 16 igen szavazattal 
elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 7/2004 (III. 17.) rendelete 
 a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete 
 
 
 

Sándor István      Dr. Szinay József 
   polgármester       jegyző 
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A testület a szociális rendeletet a módosításokkal együtt 16 igen szavazattal elfogadja  
 

Göd Város Önkormányzat 8/2004 (III. 17.) rendelete  
az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról  

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete 
 
 
 

Sándor István      Dr. Szinay József 
    polgármester       jegyző 

 
 
 

4. SZMSZ módosítása 
Előterjesztő: Sándor István 

 
Sándor István ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy még négy módosítást vegyenek bele az SZMSZ-be. 

1. az SZMSZ elején rögzítésre kerül, hogy a testület 17 tagú. Nem lehet ezt módosítani? 
2. Javaslatot tenne a jkv. hitelesítését végző személyekre, ezért kéri, hogy a másik 

frakcióból is legyen egy hitelesítő személy.  
3. A 24. §-ban a delegálásnak mi a célja? Kéri, hogy pontosítsák ezt a részt. 
4. Javasolja, hogy a CD-k tartalmazzák a testületi ülés előtti bizottságok jegyzőkönyveit. 

 
Dr. Bognár László kéri, hogy a civil szervezetek részére megszavazott kezdeményezési jog ne 
maradjon ki az SZMSZ-ből. Kéri, hogy a civilek által delegált személyek is tegyenek esküt. 
 
Lenkei György tudomása szerint a zárt ülésen nem vehetnek részt a civilek.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint azt kellene támogatni, hogy a civil szervezetek részt vegyenek az 
önkormányzati munkába és segítsék azt, de csak a nyílt ülésen. Nem látná indokoltnak a civil 
szervezetek hatáskörének bővítését.  
 
Pongó István szerint addig nincs semmi baj, amíg a civil szervezetek segítő szándékkal állnak 
hozzá az önkormányzati munkához. Kéri, hogy ne adjanak olyan jogokat, amire nem kaptak 
felhatalmazást. 
 
Dr. Szinay József elmondja, törvényi akadálya van, hogy a civilek a zárt ülésen részt 
vehessenek.  
 
Kruzslicz István elmondja, a múlt héten járt a váci önkormányzatnál, ahol elmondták, hogy 
gondjuk volt a környezetvédelemmel. Ezért kineveztek egy tanácsnokot a környezetvédelem 
problémáinak megoldására. Javasolja, hogy ezt itt is gondolják meg és itt is kerüljön 
kijelölésre egy tanácsnok, hiszen véleménye szerint nagyobb eredményt tudnának így elérni. 
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Dr. Horváth Viktor visszautasítja a környezetvédelmi tanácsnok létrehozását, hiszen szerinte a 
Környezetvédelmi Bizottság az egyik leghatékonyabb bizottság. Kéri, mondják el, hogy mivel 
nincsenek megelégedve. 
 
Lenkei György javasolja, hogy Ilyés Gizella legyen a környezetvédelmi tanácsnok, ha ennek a 
tisztségnek a létrehozásáról döntenek. 
 
Bódiné Rábai Zita szintén javasolja Ilyés Gizellát, de szeretné hallani a bírálatot is, 
részletesen. 
 
Pinczehelyi Tamás véleménye szerint jót tenne, ha hatékonyabb környezetvédelmi munka 
folyna a városban. A Környezetvédelmi Bizottság munkájával nincs megelégedve, hiszen 
véleménye szerint politikai hangsúlyt kapnak bizonyos témák és az ülés már politikai vitává 
fajul. Kéri, hogy vegye fontolóra a testület a környezetvédelmi tanácsnok kinevezését és a 
Környezetvédelmi Bizottság megszüntetését. Javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottság 
feladatait és a tagjainak létszámát bővítsék ki. 
 
Markó József elmondja, hogy eddig egy bizottságként működött a városfejlesztés és a 
környezetvédelem.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, nem lesz kétséges számára a szavazás kimenetele, hiszen 
előre eldöntötték a módosításokat. Mivel Ő sincs megelégedve az alpolgármesterrel, ezért kéri 
az alpolgármester leváltását. Tiltakozik a támadás ellen. 
 
Bódiné Rábai Zita kifogásolja, hogy egyetlen egy érvet sem hallott a bizottság működésével 
szemben.  
 
Lenkei György visszautasítja Dr. Horváth Viktor vádjait. Kifogásolja, hogy a bizottság 
megengedte a Samsungnak 4000 m3 víz kivételét a fúrandó kútból. A sósav koncentráció 
mérésekor kérte a rendkívüli ülés összehívását, ami nem történt meg. Elvárta volna, hogy a 
svájci látogatást követően beszámoljon a bizottság elnöke a látottakról. 
 
Pinczehelyi Tamás kifogásolja, hogy dr. Horváth Viktor folyamatosan rágalmazza a 
képviselőket.  
 
Sándor István kéri, hogy a személyes jellegű hozzászólásokat ne tegyék meg, csak a szakmai 
jellegűeket.  
 
Ilyés Gizella elmondja, hogy az elmúlt években nem élt meg ekkora pártoskodást és ezt 
nehezményezi. Megköszöni a bizalmat. 
 
Bódiné Rábai Zita elmondja, a Samsung kúttal kapcsolatban nem hozhattak döntést, csak 
megszorításokat tettek a határozathoz. Az engedély kiadását nem akadályozhatták meg. A 
környezetvédelmi hatóságnál feljelentést tett a zajhatás miatt. A magas sósav-koncentrációról 
ő tájékoztatta a képviselőket, de mivel nincs hatásköre, ezért nem hívta össze a bizottsági 
ülést. A bizottsági ülésen megjelenők számát a bizottsági munka eredményessége okozza.  
 
Sándor István elmondja, hogy a most szót kért hozzászólók után szavazásra bocsátja a 
javaslatokat. 
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Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, érvényes az, hogy a polgármester csak javaslatot tehet a 
vita lezárására de a testület dönt erről? Tudomása szerint a sósav koncentrációja a Pentánál a 
legmagasabb. Ezt az információt az ÁNTSZ-től kapta.  
 
Markó József kijelenti, hogy semmilyen módon nem érdekelt a Kékperjés láprét ügyében. 
Amennyiben ezt továbbra is állítja a képviselő asszony, akkor azt bizonyítani is kell. 
 
Salamon Tamás kifogásolja, hogy a bizottság elnöke a svájci út után nem tett beszámolót és 
tájékoztatót a bizottság előtt, hanem csak a zárt levelező listán.  
 
Kruzslicz István egyetért azzal, hogy Ilyés Gizella legyen a tanácsnok. A bizottság elnökével 
szemben nem kíván semmit mondani. 
 
Lenkei György elmondja, az ülésen a hivatal elmondta, hogy csak akkor adja ki a kútfúrási 
engedélyt, ha azt a környezetvédelmi bizottság is támogatja és nem ellenzi. Amennyiben a 
testület úgy dönt, hogy tanácsnokot neveznek ki, akkor adják meg neki a lehetőséget, hogy a 
felmerült kérdésekben intézkedjen.  
 
Bódiné Rábai Zita szerint amennyiben felmentik, akkor nagyobb eredménnyel fogja a 
képviselői munkáját végezni.  
 
Dr. Horváth Viktor felhívja a figyelmet arra, hogy először a környezetvédelmi bizottságot kell 
megszüntetni, és utána lehet tanácsnokot kinevezni.  
 
 
A vita lezárását a testület 13 igen, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
Környezetvédelmi bizottság megszüntetését a testület 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodással 
elfogadja. 
 
Környezetvédelmi bizottság által eddig gyakorolt feladatokat a tanácsnok lássa el: 13 igen, 1 
nem, 2 tartózkodással elfogadja a testület 
 
Tanácsnoknak Ilyés Gizellát nevezzék ki: 14 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja a 
testület. 
 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a törvény szerint a polgármesternek, a jegyzőnek és a 
jegyzőkönyvvezetőnek kell kötelezően aláírni a jegyzőkönyvet. A hitelesítő személye bárki 
lehet. 
 
A felsorolt személyeken kívül a jobboldalról is legyen aláírója a jegyzőkönyvnek: 7 igen, 9 
nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el a testület. 
 
Alpolgármesteri tisztséget továbbra is Pinczehelyi Tamás lássa el: 12 igen, 1 nem, 2 
tartózkodó szavazattal elfogadja a testület  /Dr. Bognár László távol van/ 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy praktikusabb lenne ha a Környezetvédelmi Bizottság 
feladatait a Városfejlesztési Bizottság kapná meg.  
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Dr. Horváth Viktor elmondja, kérte, hogy a bizottsági jegyzőkönyveket a testületi ülés 
anyagát tartalmazó CD-re tegyék rá. 
 
/ Dr. Bognár László visszajön./ 
 
A javaslatot a testület 11 igen, 4 nem, szavazattal elfogadja. 
 
A testület a módosításokkal együtt 14 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja az SZMSZ-t és 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III. 17.) rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2003. (II. 27.) rendelet módosításáról 

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete 
 
 
 

Sándor István      Dr. Szinay József 
   polgármester       jegyző 

 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs Sándor István megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Sándor István      Dr. Szinay József 
   polgármester       jegyző 

 
 
 
 

Pinczehelyi Tamás     Jónásné Héder Hedvig 
       jkv. hitelesítő      jkv. vezető 


