
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 5-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Sándor István, Mikesy György, Dr. Horváth Viktor Gergő, Nógrádi Gergely nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját. 
 
Salamon Tamás napirend előtti bejelentése, hogy a Deák utcában az aszfalt morzsolódik és 
már több helyen nincs is aszfalt. 
 
Markó József elmondja, felkérték a műszaki ellenőrt, hogy az ilyen bejelentéseket vizsgálja 
ki. 
 
Dr. Szinay József tájékoztatja a képviselőket, hogy tegnap megtörtént az országos kisebbségi 
önkormányzati választás, melynek eredményeként Pandurovic Anicát beválasztották az 
országos vezetésbe. 
 
A testület 13 igen, egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 
 
1./ Pályázatíró cég kiválasztása 
Előterjesztő: Markó József 
 
2./ Egyebek 
 
 
1./ Pályázatíró cég kiválasztása 
Előterjesztő: Markó József 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László bejelenti, hogy a frakciójuk az előterjesztést többször is tárgyalta és arra a 
döntésre jutottak, hogy az Euro Advence Kft-t támogatnák. 
 
Rábai Zita ismerteti az előzményeket. Alakult egy pályázati munkacsoport, melynek első 
feladata egy cég kiválasztása volt. 10 körül volt azoknak a cégeknek a száma, akik beadták a 
pályázatokat. A meghallgatás után a testület elé három céget terjesztettek be. Ismerteti a 
cégeket.  
 
Kruzslicz István kérdése, hogy mi történik akkor, ha a megbízás ellenére az önkormányzat 
nem nyer pályázatot? 
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Mikesy György megérkezik. 
 
Markó József szerint nem csak a pályázatíró cégen múlik egy pályázat sikere. 
 
Pinczehelyi Tamás bejelenti, a frakciójuk megtárgyalta az előterjesztést, és az Euro Advence 
Kft-t javasolják ők is elfogadásra. Véleménye szerint a tanácsadási, a pályázatfigyelési és a 
munkadíjat külön kell választani a szerződésben. A sikerdíj az természetes, de a 8%-ot 
túlzottnak tartja.  
 
Detre László szerint miután nem határozott idejű a szerződés, ezért bármikor fel lehet 
mondani a cégnek. Amennyiben rosszul pályázik, akkor fel lehet mondani. Javasolja, 
amennyiben kiválasszák a céget, akkor hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
 
Rábai Zita javasolja, hogy a havi díjat próbálják lealkudni, és teljes körű legyen a figyelés az 
önkormányzat valamennyi intézménye részére. 
 
Pinczehelyi Tamás kérdése, hogy a sikerdíj esetében nem fog közbeszerzés alá esni a 
megbízás? Amennyiben a pályázatíró hibájának róható fel a vesztes pályázat, akkor 
véleménye szerint anyagi felelősséggel tartozik. 
 
Rábai Zita elmondja, hogy a sikerdíj a menedzsment díjazása. 
 
Markó József bejelenti, az aláírás előtt a szerződést be fogja mutatni a három 
frakcióvezetőnek. Előfordulhat, hogy közbeszerzési határhoz közeli lesz a díj, de most még 
ebben a fázisban nem kell alkalmazni a közbeszerzési eljárást. 
 
Euro Advence Kft-vel szerződés kötése, polgármester felhatalmazásával: 13 igen, 1 
tartózkodással elfogadja a testület a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

60/2007. (III. 05.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat és intézményei részére a pályázatok figyelésével, elkészítésével az Euro 
Advence Közgazdasági Tanácsadó Kft-t (4551 Nyíregyháza-Oros, Szállás u. 18/a) bízza meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József 
 
 
 
Markó József elmondja, hogy Rábai Zita az internetes levelező listán Őt és Lenkei György  
képviselőt megvádolta. Kéri, hogy a képviselő asszony internetes levelezését egy etikai 
bizottság vizsgálja felül és a vizsgálat idejéig az elnök asszony ne gyakorolja az elnöki 
tisztségét. Felkéri a testületet, hogy alakítsa meg az etikai bizottságot.  
 
Rábai Zita szerint egy zártkörű levelező listán magánemberként azt ír, amit akar. Bejelenti, az 
elmúlt hétvégén a Városvédők Egyesülete ülést tartott. Az egyesület vezetését a továbbiakban 
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Dr. Horváth Viktor Gergő látja el. A jövőben az ÜJKB vezetését sem kívánja ellátni, erről a 
posztjáról lemond. 
 
Kruzslicz István bejelenti, hogy a Marignane parkban gyerekek whiskys üvegekkel bántják a 
kisebbeket. Kéri, hogy jobban figyeljenek oda ezekre a területekre.  
 
Pinczehelyi Tamás egyetért azzal, hogy több önmérsékletet tanúsítsanak a képviselők a 
levelező listákon is. Bejelenti, hogy az előző zárt ülés anyaga is fellelhető különböző listákon 
és helyeken.  
 
Lenkei György csatlakozik ahhoz, hogy etikai bizottság vizsgálja ki az elnök asszony 
levelezését. Elvárja, hogy az etikai bizottság vizsgálatának eredményként az elnök asszony 
bocsánatot kérjen. 
 
Rábai Zita szerint nem köteles etikai bizottság elé állni. Amennyiben kifogás merül fel ellene, 
akkor forduljanak bírósághoz.  
 
Markó József javasolja, hogy felejtsék el a dolgot, mert nem érdemes bíróság elé menni. 
 
Salamon Tamás bejelenti, hogy a KOB ülése hétfőn 17 órakor a Huzella Tivadar Általános 
Iskolában lesz, ahol bejárják az intézményt. Kéri, hogy minél több képviselő vegyen rajta 
részt. 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Markó József megköszöni a részvételt, és az ülést 
bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József 
  polgármester                jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 

 


