JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. július 19-i ülésén a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a Képviselő-testület soron következő ülése
Mikesy György, Rábai Zita, Szabó Csaba, Szegedi Sándor, Detre László nincs jelen.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A sorrenden változtatnának. A 12-es pontot már nem kell
tárgyalni, mert megérkezett a hozzájárulás az erdészettől. A 16. pontnál egyéb ajánlat is érkezett és
az is felmerült, hogy az önkormányzat is megvalósíthatná önerőből az intézményekben a
fűtéskorszerűsítést. Ezért javasolja, hogy ezt se tárgyalják, hanem kerüljön le a napirendről. Az első
három napirend automatikusan zárt ülés. Közben van egy tájékoztató, ami nyílt ülés. A pályázat
elbírálása akkor zárt, ha azt a pályázó kéri. Javasolja, hogy a kötvénykibocsátást akkor tárgyalják,
ha a szakértő megérkezik. Javasolja, hogy a Körkép szerződéséről szóló tájékozatót tárgyalják
először és utána pedig az óvodavezetői pályázatot, mivel a pályázó jelzése szerint nem kér zárt
ülést.
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Civil tanács kérelemmel fordult a testület felé, melyet az
egyebekben terjesztene elő.
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy a zárt üléseket egyben tárgyalják meg.
Kovacsik Tamás az egyebekben az útépítésről szeretne beszélni.
A testület a naprendi pontokat 10 igen szavazattal elfogadja.
1. Tájékoztató a Gödi Körkép szerződéséről
Előterjesztő: Markó József polgármester
2. Óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester
3. Kötvénykibocsátás
Előterjesztő: Markó József polgármester
4. Közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Dr. Deák Krisztina ügyvéd
5. Közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető
6. Szociális Bizottságba tag választása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
7. Belső ellenőri munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester
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8. Tűzijáték
felhasználásának
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző

korlátozásáról szóló rendelet

9. Adókompenzációról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
10. Útépítési hozzájárulásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
11. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának
elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester
12. Megállapodás közérdekű kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Markó József polgármester
13. TSZT elkészítésére vonatkozó szerződés módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
14. Fellebbezés jóváhagyása
Előterjesztő: Markó József polgármester
15. Kincsem istálló rehabilitációja
Előterjesztő. Markó József polgármester
Egyebek
I. Telekalakítási tilalom feloldása
II. Szociális rendelet módosítása
III. Megállapodás a Gödöllő-Vác Térségi VGT-vel
IV. Duna utca
V. Határozat módosítása
VI. M2 Zrt kérelme
VII. Civil Tanács kérelme
Szegedi Sándor megjön.
1. Tájékoztató a Gödi Körkép szerződéséről
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József elmondja, hogy a Gödi Körkép kiadására közbeszerzési pályázatot írt ki az
Önkormányzat. Az annak rendje-módja szerint lebonyolódott. A szerződés aláírásra került, melyet
azonban megkifogásoltak. A közbeszerzési kiírástól eltérni nem lehet. A közbeszerzési eljárás
kötelezi a kiírót a nyertes pályázóval történő szerződéskötésre. Érkeztek azonban módosító
javaslatok, melyet azonban csak akkor lehet megtenni, ha ahhoz mind a két fél hozzájárul.
Probléma volt, ha az önkormányzat úgy mond fel, hogy ha arra nincs ok, akkor a kiadó elmaradt
hasznát ki kell fizetni. Erről a Ptk rendelkezik. Amennyiben a vállalkozó mond fel ok nélkül, akkor
neki kell a keletkezett károkat megtéríteni.
Dr. Deák Krisztina elmondja, a közbeszerzési törvény szabályozza, hogy mikor lehet módosítani a
szerződést. A testület elfogadta a kiírást, melyre ajánlatok érkeztek. Ezek alapján hirdették ki a
nyertest. A polgármesternek nem volt más választása, minthogy aláírja a szerződést. Az
összeghatárnál az a probléma, hogy nettó összegekről kell beszélni. Egyértelműen szabályozásra
került a közbeszerzési törvényben, hogy nem lehet kizárni a felelősséget, és nem lehet

232
maximalizálni a kártérítés összegét. A pályázat
határozott időre szólt, melyet csak alapos
indokkal lehet felmondani.
Sándor István kérdése, hogy van értelme tárgyalni ezt a szerződést? Természetes, hogy a
polgármester a közbeszerzési eljárás végén a nyertes pályázóval aláírja a szerződést.
Dr. Horváth Viktor Gergő ellentmondást vél felfedezni az elmondottakban. Ismerteti a frakciója
véleményét, melyet kér a jegyzőkönyv mellé csatolni. A szerződés meghatározott időre szól. A
szerződés felbontásakor a vállalkozó követelheti az elmaradt hasznot, ami akár több milliós összeg
is lehet. Ismerteti a határozati javaslatát.
Markó József kérdése, hogy megszavazhatóak a feltett javaslatok?
Dr. Deák Krisztina elmondja, a szerződés pontosítására, és nem módosítására, azért került sor, mert
az önkormányzat által kiadott cikkekért valakinek felelősséget kell vállalnia. Ez a szerződés az
önkormányzat és a nyertes fél között jött létre. A harmadik féllel kötött szerződésbe az
önkormányzat nem szólhat bele. A szerződéskötés időpontja a pályázat kiírásakor mindig rögzítve
van. Ismerteti a közbeszerzési törvény ide vonatkozó részeit. Megkötött szerződést nem lehet
módosítani, ezért nem tud a feltett javaslatokra szavazni a testület.
Markó József javasolja, hogy amennyiben ilyen jellegű problémái vannak a képviselő úrnak, akkor
munkaidőben keresse fel az irodájában és beszéljék meg.
Sándor István ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak.
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy nem kaptak választ, ezért terjesztették a problémát a
testület elé. Az első problémájuk az volt, hogy a magáncikkeket és a képviselői írásokat ne kelljen a
polgármesternek szignálni.
Markó József elmondja, hogy az önkormányzat közleményeit írja csak alá. A főszerkesztőnek bárki
bármit küldhet, az, hogy megjelenik-e, a főszerkesztő és a kiadó felelőssége.
Pinczehelyi Tamás szerint a 7. pont utolsó bekezdésénél pontosan van fogalmazva.
Dr. Szinay József jelzi, hogy jogszerűen a szerződést nem lehet módosítani.
Az első javaslatot a testület „a képviselői és az önkormányzattól független az írásokat a
főszerkesztőhöz közvetlenül kell megküldeni”: 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. Dr. Bognár
László nem szavazott.
165/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy határoz, hogy a Gödi Körkép főszerkesztőjének közvetlenül kell megküldeni a képviselői és az
önkormányzattól független írásokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Horváth Viktor Gergő ismerteti a következő határozati javaslatot, hogy a szerződés
felmondásakor mekkora összeget kelljen fizetni.
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Markó József elmondja, hogy a javaslat
jogszerűtlen.
A testület a javaslatot 1 igen, 4 nem, 5 tartózkodással nem fogadja el.
2. Óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. A szakbizottság határozatképtelenség miatt nem
tárgyalta az előterjesztést, de a testület ennek ellenére tud dönteni. Célszerű lenne most dönteni,
hiszen csak egy jelölt van.
Markó József elmondja, hogy a pályázó most is megbízott vezetőként dolgozik.
Szabó Csaba bejelenti érintettségét.
Lenkei György szerint a pályázat szabályosan került lebonyolításra és javasolja a téma tárgyalását.
Sándor István egyetért a mai döntéssel, hiszen véleménye szerint nincs értelme tovább halasztani a
döntést.
A testület az előterjesztést augusztus 1-i határidővel Szabó Zsófiát 5 éves időtartamra: 10 igen
szavazattal elfogadja. Dr. Horváth Viktor Gergő és Szabó Csaba nem szavazott.
166/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Az I. sz. Óvoda vezetői álláshelyére 2007. augusztus 1-től kezdődően, 5 éves időtartamra Szabó
Zsófiát nevezi ki.
Határidő: 2007. augusztus 1.
Felelős: Dr. Bognár László
Szabó Zsófia megköszöni a kinevezést.
Markó József bejelenti, hogy mivel a szakértő megérkezett elkezdik a zárt ülést, és ott folytatják a
napirendi pontok tárgyalását, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.

5. Közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi
határozatot hozza:
177/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Elfogadja a 2007. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak szerint:
Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés megnevezése

Építési beruházás
„
„
Szolgáltatás
„
„
„
„
„
„
Árubeszerzés
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Lenkey utcai óvoda „A” épületének felújítása
Nemeskéri-Kiss Miklós utca felújítása
Göd-felső parkoló építés
Gödi Körkép kiadói, főszerkesztői teendők ellátása
Közterület-fenntartás
Kerékpárút tervezés
Csapadékvíz engedélyes terv
Németh László Általános Iskola oktatási szárny magas-tető ráépítés és
tetőtér beépítés engedélyezési terveinek elkészítése és hatósági
engedélyek beszerzése
Pályázatíró cég kiválasztása
Útépítés tervezés
Bölcsőde eszközbeszerzés

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

6. Szociális Bizottságba tag választása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Freyné Gizikét javasolja tagnak.
Kruzslicz István elfogadásra javasolja a jelöltet.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
178/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Szociális Bizottság külsős tagjának Frey Lászlónét választja meg.
Felkéri a Jegyzőt a szükséges rendelet-módosítás elkészítésére és a testület elé történő terjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

7. Belső ellenőri munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
179/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A 2007. évi belső ellenőri munkatervet elfogadja.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Markó József polgármester

8. Tűzijáték felhasználásának korlátozásáról szóló rendelet
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Dr. Szinay József elmondja, a bizottságok tárgyalták a javaslatot.
Kruzslicz István az anyagban nincs benne a szilveszteri tűzijáték, hiszen azt a törvény szabályozza.
Kéri, hogy a zenés rendezvényeknél határozzák meg, hogy milyen hangerővel lehessen rendezvényt
tartani.
Dr. Bognár László elmondja, hogy ellenőrizni fogják a rendezvényt.
Nógrádi Gergely kérdése, hogy kinek kell szólni az engedély nélküli tűzijátékkor?
Dr. Szinay József elmondja, két tanúval kell igazolni, hogy tűzijáték volt.
Nógrádi Gergely kéri, hogy erről a Gödi Körképben tájékoztassák a lakosságot is.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
Göd Város Önkormányzatának 37/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelete tűzijáték
felhasználásának korlátozásáról
Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

16.§(1)

1.§
(1) Göd Város Önkormányzat illetékességi területén polgári célú pirotechnikai tevékenység –
tűzijáték - 21-22 óra között tartható. A munkaszüneti napok közül november 1-jén, valamint a
kegyeleti okból jogszabály által munkaszüneti napnak nyilvánított egyén napokon tűzijáték tartása
tilos.
(2) A tűzijáték időtartama alkalmanként legfeljebb 5 perc lehet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabály nem vonatkozik az augusztus 20-i nemzeti
ünnephez kapcsolódó önkormányzati rendezvényekre.
2.§
A polgári célú pirotechnikai eszköz felhasználására engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet,
a tűzijáték rendezését megelőzően legalább 10 nappal korábban köteles a tűzijáték helyszínét,
időpontját és időtartamát a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. A bejelentés alapján a
Polgármesteri Hivatal a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot, valamint a tűzijátékkal
érintett körzetekben lakó önkormányzati képviselőket a tűzijáték helyszínéről, időpontjáról.
3.§
Aki a tűzijáték tartásának e rendelet 1.§ (1) és (2) bekezdésében rögzített időbeli korlátozására
vonatkozó szabályokat megszegi, vagy e rendelet 2.§-ában szabályozott bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő bírsággal
sújtható.
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4.§
E rendelet 2007. július 20-án lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

9. Adókompenzációról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
Göd Város Önkormányzatának 38/2007. (VII. 20.) rendelete
Göd Város csatornaépítés V. üteme kapcsán adott kompenzációról
Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésre tekintettel – kiterjed Göd Város Közigazgatási határán
belül ingatlantulajdonnal, vagy ingatlan használattal rendelkező magánszemélyekre.
(2) A rendelet meghatározza Göd Város csatornaépítés V. üteme kapcsán az Önkormányzat által
nyújtott kompenzáció szabályait.
2.§
(1) Göd Város Önkormányzata 2012 évvel bezárólag évi 6.000 Ft összegben kompenzációt nyújt
azon ingatlantulajdonosok és ingatlan használattal rendelkező magánszemélyek részére, akik a (2)
bekezdésben foglalt valamennyi feltételnek megfelelve részt vesznek a 2004 december 1. kezdődő
csatornaépítés V. ütemében.
(2) Az Önkormányzat azon magánszemélyek részére nyújt kompenzációt, aki
a./ tagja a Dunakeszi Térségi Beruházó Viziközmű Társulatnak
b./ eleget tett a Társulat felé befizetési kötelezettségének
c./ az éves építményadónak első félévre vonatkozó összegét a befizetési határidőn belül teljesítette
(3) A Beruházási Osztály az OTP-Ltp-től kapott jelentés alapján a (2) bekezdés feltételeinek
megfelelő magánszemélyek adatait, a jelentés megérkezésétől számított 15 napon belül a
kompenzáció biztosítása végett az Igazgatási Osztály részére megadja.
(4) A kompenzáció alapján nyújtott pénzösszeg a magánszemély éves építményadó fizetési
kötelezettségét csökkenti.
(5) Az Önkormányzat a kompenzációt igénylés alapján nyújtja, melyeket a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán lehet előterjeszteni. A kérelmek leadási határideje minden tárgyév augusztus 31.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
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3.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

10. Útépítési hozzájárulásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Kruzslicz István kérdése, hogy miért nem kapják vissza automatikusan a többletbefizetést?
Javasolja, hogy a Hivatal kérdezze meg az egyösszegben befizetőket, kérik-e vissza ezt az összeget.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza, és rendeletet
alkotja:
Göd Város Önkormányzatának 39/2007. (VII. 20.) rendelete az önkormányzati beruházásban
megvalósuló útépítéshez történő lakossági hozzájárulásról szóló 31/2005.(IX. 30.) rendelet
módosításáról
1.§
(1) A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép:
„Azon érintettek esetében, akik az önkormányzat felé 2007. augusztus 31. napjáig egy összegben
megfizetik az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, a hozzájárulás összege: 50.000 Ft.”
(2) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép:
„A lakótelepi társasházak esetében azon érintettek, akik az önkormányzatnak 2007. augusztus 31.
napjáig egy összegben megfizetik az útépítési hozzájárulást, a hozzájárulás összege: 25.000 Ft.”
2.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Polgármester

Jegyző

180/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy aki egy összegben befizette a 72.000 Ft útépítési hozzájárulást, az 2007. augusztus
31-ig a túlfizetést visszaigényelheti az Önkormányzattól.
Határidő: 2007.augusztus 31.
Felelős: Markó József polgármester
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11. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának
elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza, és rendeletet
alkotja:
181/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA
I. Intézmény
1. Az intézmény neve:
2. Székhelye:
3. Működési területe:

Alapszolgáltatási Központ Göd
Göd Vasvári Pál u. 9. 2131
Göd Város Közigazgatási területe
II. Intézmény feladatai

Alapellátások:
a./ szociális étkeztetést biztosít a szociálisan, egészségi okból, vagy életkoruk miatt rászorultak
étkeztetése.
b./ házi segítségnyújtás keretében biztosítja a koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük
miatt rászorultak érdekvédelmét, saját otthonukban való fizikai és mentális gondozását.
c./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő, szociális
szolgáltatásaként működik. Olyan gondozási forma, mely biztosítja a gondozottak segélyhívásakor
az ügyeletes gondozónak azonnali megjelenését, és intézkedését.
d./ a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat gondozási, szolgáltatási, és szervezési tevékenységgel
biztosítja a településen élő gyermekek ill. családok szociális biztonságát.
e./ nappali ellátás az idősek klubja, amely biztosítja a klubtagok számára a napi háromszori
étkezést heti hat napon át, a gyógytorna foglalkozást heti egy alkalommal, lábápolást és fodrászt két
hetente, szabadidős programokat, a lehetőségek szerinti foglalkoztatást, és a klubtagok szükség
szerinti fizikai, érdekvédelmi és mentális ellátását.
III. Az Intézmény gazdálkodási jogköre
Az intézmény a költségvetésből működő, részben önállóan gazdálkodó jogi személy.
A részben önálló gazdálkodó besorolás az intézmény önálló jogi személyiségét és a szakmai
önállóságát nem érinti.
Önállósága kiterjed: - az intézmény perelhet, perelhető szerződéseket köthet
- önálló bérgazdálkodásra
- tervezésre, előirányzatok felhasználására
- analitikus nyilvántartásra, szolgáltatásra, beszámolásra
A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat az önállóan gazdálkodó városi Településellátó Szervezet látja
el az intézmény részére.
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IV. Felügyeleti szerve
Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Budapest, V. Váci út 62-64.
ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete
Dunakeszi
V. Az intézmény alapító szerve és fenntartója
Göd Város Önkormányzat
2131 Göd, Pesti u. 81.
VI. Az intézmény jogállása
Az Alapszolgáltatási Központ élén az intézményvezető áll.
Az intézményvezetőt Göd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nevezi ki, és menti fel, dönt
a bér és a fegyelmi kérdésekben, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A vezető kinevezési rendje tekintetében a fenntartó a Kjt. 23. §-ában foglaltakat irányadónak
tekinti.
Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja.
VII. Egyebek
A fenntartó a II. sz. pontban meghatározott feladatokon felül új feladatot csak akkor határozhat meg
az intézmény részére, ha annak ellátásához szükséges feltételeket, ideértve az anyagi fedezetet is,
biztosítja.
……………….
Markó József
Polgármester

…………….
Dr. Szinay József
Jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Göd Város Önkormányzatának 40/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelete Göd Város
Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1.§
INTÉZMÉNY NEVE:
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT GÖD
TELEPHELYE:
2131 GÖD VASVÁRI PÁL U.9.
MŰKÖDÉSI TERÜLETE: GÖD VÁROS
2.§
Általános rész
Az intézmény megnevezése: Alapszolgáltatási Központ Göd
A fenntartó megnevezése: Göd Város Önkormányzata
Az intézmény telephelye: Göd Vasvári Pál u. 9. 2131
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Az intézmény működési területe: Göd város
Az intézmény általános és szakmai felügyeleti szerve:
Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Budapest, V. Váci út 62-64
ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete
Dunakeszi
Az intézményi egységek:
1. sz. telephely

2. sz. telephely
Szolgálat

2131 Vasvári P. u. 9
Alapszolgáltatási Központ
Idősek Klubja
Házi Gondozó Szolgálat
Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
2132 Ady E. u. 6. Családsegítő és Gyermekjóléti
3.§

Az Alapszolgáltatási Központ feladatai és beszámolói kötelezettsége
Az Alapszolgáltatási Központ működési területén belül az igényeknek és a szakmai
követelményeknek megfelelő gondozást biztosít az alábbi területeken:
1. Alapellátáson belül: a./ Étkeztetést biztosít a szociálisan, egészségi okból, vagy életkoruk miatt
rászorultak részére
b Házi segítségnyújtás keretében biztosítja a koruk, egészségi állapotuk,
vagy
szociális helyzetük miatt rászorultak érdekvédelmét, saját otthonukban való
fizikai és mentális gondozását.
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő, szociális
szolgáltatásaként működik. Olyan gondozási forma, mely biztosítja a gondozottak
segélyhívásakor az ügyeletes gondozónak azonnali megjelenését, és intézkedését.
13. a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat gondozási, szolgáltatási, és szervezési
tevékenységgel biztosítja a településen élő gyermekek, ill. családok szociális biztonságát.
14. a nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja, amely biztosítja a klubtagok számára a napi
háromszori étkezést heti hat napon át, a gyógytorna foglalkozást heti egy alkalommal,
lábápolást és fodrászt kéthetente, szabadidős programokat, a lehetőségek szerinti
foglalkoztatást, és a klubtagok szükség szerinti fizikai, érdekvédelmi és mentális ellátását.
2. Az intézmény beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettsége
a.
Az intézmény munkáját az éves munkaterv, a hatályos jogszabályok, az ágazati
irányító és módszertani szervezetek által kiadott szakmai és gazdasági irányelvek,
útmutatások szerint végzi. Munkájáról a fenntartó Göd város Önkormányzatának, és a
közvetlen felügyeletet ellátó szervnek köteles beszámolni.
b. Az intézmény adatszolgáltatási kötelezettségének, a hatályos jogszabályok és felügyeleti
szerv által évente meghatározott rendben, illetve eseti felhívásra tesz eleget.
4.§
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Az Alapszolgáltatási Központ szervezeti

felépítése

Az Alapszolgáltatási Központ a területi szociális ellátás szervezete, mely az alábbi egységeket
(szakfeladatokat) foglalja magába:
alapellátáson belül:

a) Étkeztetés,
b) Házi Gondozó Szolgálat,
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat,
e) Idősek Klubja

Az Alapszolgáltatási Központ egységeinek közvetlen szakmai irányítását, ellenőrzését a központ
vezetője végzi. Az egyes szervezeti egységek élén egy-egy vezető (csoportvezető) áll, melyeknek
egyike az alapszolgáltatási központ vezetőjének helyettese.
a. Étkeztetés: egy fő látja el az étkeztetéssel kapcsolatos irányítási, és adminisztrációs
feladatokat (vezető)
b. Házi gondozás: a házi gondozó szolgálat hivatásos (főfoglalkozású), és tiszteletdíjas
társadalmi gondozókból áll. A hivatásos gondozók száma a lakosság létszámának
függvénye, 1 000 fő lakosonként egy hivatásos házi gondozó szükséges. Egy gondozó
maximálisan 5-6 főt lát el. A hivatásos gondozók főfoglalkozásban látják el munkaköri
feladataikat az alapszolgáltatási központ működési területén, változó munkahelyre való
kinevezéssel. A házi gondozók munkáját szervezi, irányítja, ellenőrzi, egy fő csoportvezető
gondozó.
c. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a házi segítségnyújtás kiegészítő, szociális
szolgáltatásaként működik. Olyan gondozási forma, mely biztosítja a gondozottak
segélyhívásakor az ügyeletes gondozónak azonnali megjelenését és intézkedését.
d. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: feladatait szakképzett, főfoglalkozású családgondozókkal látja el. A családgondozói létszám a gyermek- és felnőtt korú lakosság
számának függvénye, 700 fő gyermekenként ill. 3 000 fő lakosonként egy családgondozó
szükséges. A családgondozók munkáját szervezi, irányítja, ellenőrzi szakfeladatonként egyegy fő csoportvezető.
e. Idősek Klubja: 25 férőhelyes, alkalmazottainak száma 3 fő.(Két fő szoc.gondozó, 1 fő
vezető)
Az Alapszolgáltatási Központ valamennyi főfoglalkozású dolgozójának alkalmazásánál erkölcsi
bizonyítvány beszerzése kötelező.
5.§
Az Alapszolgáltatási Központ vezetése
Az Alapszolgáltatási Központ vezető feladatai:
• felelős a központ egészének működéséért, a gondozási munka színvonaláért,
• folyamatos munkakapcsolatot tart az egészségügyi alapellátás szakdolgozóival (háziorvosi,
védőnői szolgálattal,
• tanulmányozza az új módszereket, figyelemmel kíséri, és intézkedéseivel segíti a gondozottak
ellátását, biztosítja érdekvédelmüket,
• feladata a működési területén élő lakosság szociális helyzetének megismerése, figyelemmel
kísérése, a gondozási igények nyilvántartásba vétele és a népjóléti bizottság elé terjesztése,
• tájékoztatást, tanácsot ad a szociális gondoskodással kapcsolatban, ill. intézkedik a jogos
igények érvényesítése érdekében,
• értékeli a területi szociális gondozás mutatóit,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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dolgozó
felvételéről,
elbocsátásról,
munkáltatói jogkörrel rendelkezik: dönt új
fizetésemelésről, jutalmazásról, az alapszolgáltatási központ dolgozóinak szabadságát egyezteti,
kiadja, nyilvántartja,
biztosítja a dolgozók és a társadalmi aktívák munkavégzéséhez szükséges eszközöket,
munkaruhákat, gondoskodik a megfelelő munkafeltételekről,
elkészíti a főfoglalkozású dolgozók munkaköri leírását, munkabeosztását,
munkáját éves munkaterv alapján végzi,
rendszeresen tart munkaértekezletet, a főfoglalkozású dolgozókat rendszeresen beszámoltatja,
segíti és szorgalmazza a dolgozók szakképesítésének megszerzését, szervezi továbbképzésüket,
vezeti az előírt nyilvántartásokat,
elkészíti a gondozási központ éves költségvetési tervezetét, és gondoskodik annak teljesítéséről,
az alapszolgáltatási központ vezető vonatkozásában a munkáltatói jogkört a polgármester
gyakorolja,

A Házi Gondozó Szolgálat vezetőjének feladatai:
• meghatározza a hivatásos és társadalmi gondozók működési területét,
• irányítja és ellenőrzi a házi gondozók munkáját,
• felülvizsgálja a gondozás iránti igénybejelentéseket, elvégzi a szükséges adminisztrációt, és
továbbítja az alapszolgáltatási központ vezetője felé,
• meghatározza a gondozási tevékenységeket, ezek gyakoriságát,
• megállapodást köt a társadalmi gondozókkal, munkájukat havonta ellenőrzi, az ellátás
tapasztalatai alapján engedélyezi a körzeti hivatásos gondozó által javasolt tiszteletdíj kifizetését,
• vezeti az előírt nyilvántartásokat,
• elkészíti a készenléti ügyeleti beosztást,
• javaslatot tesz az alapszolgáltatási központ vezetője felé a házi gondozók jutalmazására,
• felelős a térítési díjak beszedéséért,
A Családsegítő Szolgálta vezetőjének feladatai:
• az esetek elosztása a családgondozók között,
• legalább havonta esetmegbeszélések megszervezése,
• a szükséges adminisztráció vezetése,
• a családgondozók munkájának irányítása, és ellenőrzése
• családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működtetése
A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének feladatai
• az esetek elosztása a családgondozók között,
• legalább havonta esetmegbeszélések megszervezése,
• a szükséges adminisztráció vezetése,
• a családgondozók munkájának irányítása, és ellenőrzése
• kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival
Az Idősek Klubja vezetőjének feladatai:
• vezeti az idősek klubját,
• irányítja a klub dolgozóinak munkáját,
• felelős a napi étkeztetés, személyi és környezeti higiéné, szervezett foglalkoztatás, gondozás,
érdekvédelem biztosításáért,
• vezeti az előírt nyilvántartásokat,
• elősegíti a klubtagok beilleszkedését, a közösségi élet kialakítását,
• biztosítja az SZMSZ és a házirend betartását,
• felelős a térítési díjak beszedéséért,
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6.§
Az alapszolgáltatási központ nem vezető beosztású dolgozóinak feladatai.
1. A házi gondozók igény, rászorultság szerint biztosítják a kliensek élelmezését, személyi és
környezeti higiénéjüket, ápolásukat, kulturális szükségleteik kielégítését, társas kapcsolataik
alakítását, érdekvédelmüket.
• Gondozási feladataikat a háziorvos javaslata, vagy a házi gondozó szolgálat vezetőjének
meghatározása alapján végzik.
• Munkájukat a házi gondozó szolgálat vezetője irányítja.
• A házi gondozók munkájukról hitelesített naplót vezetnek, melyet havonta leadnak a
vezető gondozónak.
• Feladatukat heti ütemterv alapján végzik.
• Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza, melyet az alapszolgáltatási központ
vezetője készít el.
2. A családgondozók feladata, hogy munkájukkal segítsék a gyermekek testi, értelmi, érzelmi,
és erkölcsi fejlődését, a családban történő nevelést, a veszélyeztetettség megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családból való kiemelésének
megelőzését.
• Munkájukat a gyermekjóléti szolgálat vezetője irányítja.
• Feladatukat heti ütemterv alapján végzik.
• Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza, melyet az alapszolgáltatási központ
vezetője készít el.
3. Az idősek klubjában a gondozási és egyéb feladatokat a gondozók a vezető közvetlen
irányításával végzik.
• Feladatuk a higiénés rend biztosítása, bevásárlás, étkeztetés, mosogatás, mosás, vasalás,
stb.
• A nem vezető beosztású dolgozók teljes körű feladatait az alapszolgáltatási központ,
vezetője által elkészített munkaköri leírás tartalmazza.
4. Szociális Étkeztetés szakfeladatán tevékenységet végzők feladatai:
Munkájukat az intézményvezető irányításával végzik
Szociális asszisztens:
• igénybejelentések alapján környezettanulmányt végez, begyűjti a szükséges okmányokat és
továbbítja az alapszolgáltatási központ vezetője felé,
• elvégzi a szükséges adminisztrációt, vezeti a nyilvántartásokat,
• folyamatosan biztosítja az ebéd megrendelését, befizetését, és a klienshez juttatását,
• felelős a térítési díjak beszedéséért,
gépjárművezető:
- szociális ételadagok kiszállítása
- gépjármű és az ételszállító ládák tisztán tartása
- szükség szerinti szállítási feladatok elvégzése
Az intézmény dolgozói kötelesek egymást helyettesíteni.
7.§
Az alapszolgáltatási központ gazdálkodása

244
Az alapszolgáltatási központ nem önálló
költségvetéssel rendelkező szerv. Részben
önálló intézmény, a működéséhez szükséges anyagi feltételeket a fenntartó önkormányzat a Területi
Ellátó Szervezeten keresztül biztosítja.
Az alapszolgáltatási központ vezetője a pénzeszközök igényléséért, rendeltetésszerű
felhasználásáért, a berendezések, felszerelések használatáért, állagának megóvásáért felelős.
A Szervezeti Működési Szabályzat mellékleteivel együtt érvényes.(munkaköri leírások, házirendek)
8.§
A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2007. június 20-án lép hatályba. Egyidejűleg érvényét
veszti a Göd Városi Önkormányzat 58/2005.(VI. 23.) ÖK. rendeletével jóváhagyott Szervezeti és
Működési Szabályzat.
Polgármester

Jegyző

12. Megállapodás közérdekű kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Az Oázis Lakóparkban a főútvonal egy része még nincs
aszfaltozva. Ezért két helyen a kihajtást aszfaltoznák le. Ez nem kerülne az önkormányzatnak
pénzbe.
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy semmilyen kötelezettséget nem vállal az önkormányzat?
Markó József elmondja, hogy a megállapodás szerepel az anyagban, ezt fogják aláírni. Ez a javaslat
volt a bizottság előtt és ott meg is tárgyalták.
Szünet
Nógrádi Gergely nem jön vissza.
Markó József javasolja, hogy a játszótér kerüljön ki a megállapodásból.
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 11 igen szavazattal elfogadja és az alábbi
határozatot hozza:
182/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Simex-Bau Gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötendő közérdekű
kötelezettségvállalásról szóló megállapodás-tervezetet elfogadja, azzal a módosítással, hogy a
játszóterek a megállapodás teljes szövegéből kikerülnek.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Nógrádi Gergely visszajön.
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13. TSZT elkészítésére vonatkozó
szerződés módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. A szerkezeti tervet módosítani kell, de a
megváltozott önkormányzati szándék miatti módosítást ki kell fizetni. A VfB tárgyalta az
előterjesztést és javasolták, hogy kössenek ki kötbért. Legális lehetőség van arra, hogy a befektetők
is hozzájáruljanak a tervhez.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
183/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy településrendezési szerződést kössön a Településszerkezeti
Terv részben vagy egészben történő finanszírozására.
A TSZT módosítás műszaki tartalma: az eddig elfogadott önkormányzati határozatok.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

14. Fellebbezés jóváhagyása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előzményeket. A fellebbezésben fenntartották maguknak a jogot,
hogy az iratbetekintés után a fellebbezést kiegészítsék. Amennyiben az építkezés megvalósul, akkor
a szomszédos ingatlan bármilyen átépítése lehetetlenné válik. Kéri, hogy a fellebbezést a
kiegészítéssel együtt fogadják el.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VfB és az ÜJKB támogatta az előterjesztést.
A testület 12 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés és az alábbi határozatot hozza:
184/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gödöllő Város Jegyzőjének IV/879/2007. számú határozata ellen benyújtott fellebbezést, annak
kiegészítésével együtt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

15. Kincsem istálló rehabilitációja
Előterjesztő: Markó József polgármester

246
Markó József ismerteti az előterjesztést. A
korábban már megtervezett épület arra a
területre nem alkalmas, nem lenne belső tér és a parkolás is megoldhatatlan lenne. Amennyiben
megépülne az új művelődési ház, akkor jelentősen növekedne a kiadás, mivel két intézményt kéne
fenntartani.
Rábai Zita elmondja, hogy a pályázat két körös. Az elsőben nem szükséges terveket benyújtani,
csak nyilatkozatokat. Javasolja, hogy nyújtsák be a pályázatot és amennyiben elfogadják akkor be
lehet nyújtani a terveket.
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az építési engedély már lejárt, azt meg kell hosszabbítani. A
statikai vélemény elkészült és dönteni kell az épület sorsáról.
Markó József véleménye szerint a megtervezett épület nem arra a területre való, mivel szűk a hely
és nincs parkolója sem.
Dr. Szinay József észrevétele, hogy van még egy hasonló pályázat, amiről tárgyalni kell.
Markó József kérdése, hogy mennyi költséggel jár a pályázat beadása?
Rábai Zita elmondja, hogy néhány 10 eFt-os költséggel jár.
Dr. Pintér György szerint végig kell gondolni, hogy mire használják az ingatlant. Véleménye szerint
a gazdasági hátteret is végig kell gondolni.
Csányi József szerint a jelenlegi épület szellemében kell hasznosítani az épületet. Jónak tartja, hogy
adják be a pályázatot.
Markó József elmondja, ahhoz egy új tervet kell készíteni.
Dr. Bognár László ügyrendi javaslata, hogy a Kincsem kérdését a VfB tárgyalja meg.
Lenkei György kéri, hogy eredeti állapotában őrizzék meg az istálló jellegét.
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint pontosan meg kell fogalmazni azt, hogy mire költenek. El kell
dönteni a fő elveket, hogy a kötvényből származó szabad tőkét mire használják fel.
A testület a pályázat benyújtását 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
185/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Jóváhagyja, az EU Gazdasági Térségi, - és a Norvég finanszírozási Mechanizmus kétkörös
pályázaton, a 3. kiemelt területbe sorolt „Európai örökség megőrzése” témában, a Göd, Pesti út
2690/1 hrsz., Göd Kincsem Istálló rehabilitációja megvalósítására a projektötlet kidolgozását, és
kedvező elbírálás esetén a részletes pályázat elkészítését.
Az önrész biztosításának ügyében a beruházás részletes költségvetésének ismeretében dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Egyebek

247
I. Telekalakítási tilalom feloldása
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.
Markó József szerint az merülhet fel kérdésként, hogy készül-e más is azon a területen, vagy csak
múzeum?
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a testület már döntött arról, hogy lakóövezet a terület. A
szabályozási tervben részletesen ki lehet erre térni.
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy az Örökségvédelmi Hivatal hogyan foglalt állást?
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a műemlék védelmi épület környéke is védett, de a
véleményről csak a kérelmező leveléből tud az önkormányzat.
Dr. Pintér György kérdése, hogy mi van akkor, ha elhalasztják a döntést?
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy lemarad a kérelmező a pályázatról.
Kruzslicz István biztos abban, hogy a kérelmező színvonalas építményt fog építeni.
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, hogy a pályázat nem támogatja a szálláshely létesítését.
Rábai Zita szerint a kérelmező hosszú távra tervez és eddig is színvonalas dolgokat hozott létre.
Markó József javasolja, hogy valamilyen biztosíték legyen beépítve és ezt a biztosítékot a VfB
határozza meg.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
Göd Város Önkormányzatának 41/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és
változtatási tilalom megállapításáról szóló 16/2004. (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
A telekalakítási tilalmat e rendelet hatályon kívül helyezi a gödi 1827/84 hrsz-ú ingatlan
tekintetében.
2.§
E rendelet kihirdetésével lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

II. Szociális rendelet módosítása
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzatnak is kell egy részt biztosítani, mely az
1/3. A 2/3-ot a Héra Alapítvány fizeti. Javasolták, hogy 500 eFt-ban határozzák meg azt a keretet,
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ami az 1/3 résznek felel meg. Amennyiben nem sikerül ezt az összeget a vállalkozóktól
beszerezni, akkor azt a bizottság a saját keretéből átcsoportosítással fedezi.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:
Göd Város Önkormányzat 42/2007.(VII. 20.) sz. rendelete
az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló 8/2004 (III.17.) rendelet módosításáról
1.§
Göd Város Önkormányzat 8/2004 (III. 17.) rendeletének szövegébe az alábbi 13/A.§. kerül:
13/A.§
(1) A rászorultság alapján természetben nyújtható ellátásra jogosult azon kérelmező, akinek családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
Természetben nyújtható ellátás különösen: a közüzemi számlák díjtartozásának egyenlítése, étkezési
díjhátralékok elengedése, kiegyenlítése, valamint egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájárulás.
(2) A természetbeni hozzájárulásról a bizottság egyedi mérlegelés alapján dönt. Az eljárásra az ezen
rendeletbe foglalt általános eljárási szabályok az irányadóak.
2.§
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester

Jegyző

III. Megállapodás a Gödöllő-Vác Térségi VGT-vel
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést.
Markó József elmondja, hogy megállapodást kell majd kötni az Ilka-patak kotrására, különben
bírságot kell fizetnie az önkormányzatnak.
Szegedi Sándor ismerteti a társulat munkáját. Az önkormányzat aug. 31-ig kapott haladékot a patak
rendbetételre vonatkozó tervek elkészítésére. A megállapodás el volt készítve, de azt az ügyvéd
pontatlannak ítélte meg. Most csak arról kell dönteni, hogy később egy megállapodás fog készülni.
Dr. Nyitrai Judit most egy olyan megállapodás megkötésére lehetne felhatalmazni a polgármestert,
hogy készítsenek tervet a patak rendbetételére.
Markó József kérdése, ki fizeti a munkát?
Szegedi Sándor elmondja, hogy az érdekeltségi hozzájárulásból kerülnek felújításra és rendbetételre
a patakok. Amennyiben nagyobb munkára van szükség, akkor differenciált hozzájárulást kell
befizetni. Most egy megállapodást kell kötni arra, hogy a társulat elvállalja a terv elkészítés és
annak benyújtását a szükséges mellékletekkel együtt. A második lépés a használati jogot biztosító
megállapodás.
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Dr. Nyitrai Judit ismerteti a határozati
javaslatot: Vállalkozási szerződés, amely
létrejött az Önkormányzat és a VGT között. A tárgya, hogy az Ilka-patak kotrását a VGT végzi el.
Szegedi Sándor azt meg lehet csinálni, hogy a megállapodás alapján a VGT elkészítteti a terveket,
és azt engedélyezteti. A hatóságnak pedig meg lehet írni, hogy egy ilyen megállapodást kötöttek és
ebben az esetben már nem kell az önkormányzatnak a bírságot megfizetnie.
A testület 12 igen szavazattal elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
186/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Megállapodást köt a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulattal, melynek tárgya az Ilkapatak rendezésére vonatkozó vízjogi létesítési terv elkészítése, benyújtás a szakhatóságokhoz és az
engedély beszerzése.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

IV. Duna utca
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Duna utcában lakók a járdaépítés esetén
valamilyen hozzájárulást fizetnének. Javasolja, hogy most ebben ne döntsenek, hanem először
méressék fel a járdát és annak költségeit.
Nógrádi Gergely kérdése, hogy történt már valami ebben az ügyben?
Szabó Csaba elmondja, akkor akarja összehívni a lakókat, amikor már tud valamilyen konkrétumot.
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy milyen döntés született?
Markó József elmondja, hogy még semmilyen.
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy mennyi volt a Duna utcából a hozzájárulás mértéke?
Szegedi Sándor elmondja, hogy 39%.
Markó József elmondja, a lakóknak ígéretük van arra, hogy járdát is építenek.
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint az az út már aszfaltos volt.
Markó József mit tegyenek most? Várja a javaslatokat.
Nógrádi Gergely elmondja, hogy hivatalos megkeresés nem történt.
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy vizsgálják meg, hogyan fordulhatott ilyen helyzet elő.
Nógrádi Gergely elmondja, hogy az út rosszabb, mint volt. Véleménye szerint azért fizették be a
lakók a hozzájárulást, mert megígérték a járda megépítését. Szerinte olyan összegről beszélnek, ami
jogtalanul van a városnál.
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Az ÜJKB vizsgálja meg, hogy a Duna utcában
végzett útépítésben volt-e személyi mulasztás.
Amennyiben az ottlakókat és a várost kár érte, akkor azt nyilvánosságra kell hozni: 11 igen, 1
tartózkodással elfogadja a testület a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
187/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a Duna utcában
végzett útépítésben volt-e személyi mulasztás. Amennyiben az ottlakókat és a várost kár érte, akkor
a vizsgálat eredményét hozza nyilvánosságra.
Határidő: azonnal
Felelős: Detre László ÜJKB elnök
Markó József szerint, a járda felmérését azonban még el kell végezni.

V. Határozat módosítása
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
188/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A 156/2007. (VI. 27.) sz. határozatát akként módosítja, hogy a vevők:
½ tulajdoni arányban Óvári László 2132 Göd, Pálma u. 21/b és
½ tulajdoni arányban Wagner Melinda 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 9. II. em. 7/a sz. alatti lakos.
A határozat egyéb részei változatlanul maradnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

VI. M2 Zrt kérelme
Lenkei György kéri, az átadott terület összefüggő legyen, és ne szerepeljen benne, hogy intézményi
terület. Javasolja, hogy az előközművesítés és a közművesítés teljes egészében a vállalkozót
terhelje. Véleménye szerint a lakópark meg fogja terhelni a várost, mivel közel van hozzánk.
Markó József szerint megfelelő, hogy intézményi terület legyen az átadott terület.
Rábai Zita kérdés, hogy a feltáró út ugyanaz, ami miatt a sződiek aggódnak?
Markó József elmondja, hogy a kérelmező a bekötő utat is megépítené a Kinizsi utcában. Ez az utca
széles út lenne. Véleménye szerint Sződöt a területátadás miatt ismételten meg kéne keresni.
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Szegedi Sándor a 2/a túloldalán lévő útépítés a
város érdekeit is szolgálja és békésen kell
rendezni a vitákat.
Markó József elmondja, hogy korábban nem volt semmilyen vállalása a kérelmezőnek.
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy az ellentételezés arányos a terhekkel?
Markó József elmondja, hogy amennyiben semmilyen vállalást nem ad, akkor is jelentkezni fog a
teher a városban.
A testület az előterjesztést a kiegészítésekkel együtt 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja és az alábbi
határozatot hozza:
189/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Támogatja az M2 Zrt kérelmét, melyben a Sződ közigazgatási területén építendő Ilka-lakópark
megközelítését szolgáló, feltáró úthoz kéri Göd Város Önkormányzatának hozzájárulását, mely
feltáró út a Kinizsi utcát foglalja magában, a később készítendő Szabályozási Terv szerint, valamint
az Ilka-patakon átívelő híd – mely kétirányú forgalomra alkalmas – megépítését saját költségen.
Felülvizsgálja a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz Sződ Önkormányzata
ellen benyújtott fellebbezését.
Támogatja továbbá a sződi 3603 hrsz-ú ingatlanon tervezett logisztikai központ megépítését
szolgáló feltáró út megépítését, melyet beruházó saját költségén végez el, az új gödi csomóponttól
keletre eső, Göd által tervezett logisztikai központ területénél. Kikötésként megfogalmazza Sződ
község nyilatkozatát, mely Göd Város által tervezet 102 hektáros iparterület megvalósítását foglalja
magába. Kikötés továbbá, hogy az M2 Zrt gödi temetőtáblában tervezett (037 hrsz) beruházásának
fejében intézményi terület céljára 1,7 ha tehermentes ingatlant térítésmentesen biztosít a város
részére.
A temetőtábla közművesítésének és előközművesítésének valamennyi költsége kérelmező M2 Zrt-t
terheli.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

VII. Civil Tanács kérelme
Berta Sándor ismerteti az előterjesztést. A felajánlás célja az lett volna, hogy a városi, aug. 20-i
rendezvényeket meg tudják tartani. Azok a szervezetek, akik pályázatképesek már pályáztak. Kérik,
hogy a megmaradt keretet a testület szabadítsa fel és váljon szabadon felhasználhatóvá. Ebből az
összegből kívánnák megrendezni a civilek 20-i rendezvényeit.
Dr. Bognár László elmondja, hogy több rendezvényt kívánnak a civil szervezetek megrendezni aug.
20-án. A felszabaduló keretet a Civil Tanács saját hatáskörében költhetné el.
Markó József szerint a felszabaduló összeget megfelelően használják fel.
Rábai Zita örül annak, hogy sok pályázatot adtak be a civil szervezetek. Kérdése, hogy az
önkormányzat hogyan számol el azokkal a szervezetekkel, akik nem bejegyzett szervezetek?
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Dr. Bognár László elmondja, hogy nem lehetett különbséget tenni a helyi civil szervezetek
között. Az elszámolást pontosan kidolgozták, és azt leegyeztették a PEKB-el is.
Berta Sándor elmondja, hogy a pályázó szervezeteknek éves munkatervet kellett készíteni. Az
elszámolás a Pénzügyi Osztállyal közösen történik, számlamásolatok benyújtásával. A fel nem
használt összeget kötelesek visszafizetni a szervezetek. Az első félévi elszámolás határideje
augusztus 30. Ezt az elszámolást a PEKB elé be fogják terjeszteni.
Markó József kérdése, van valamilyen eljárás arra, hogy be nem jegyzett szervezet hogyan
pályázhat?
Berta Sándor elmondja, hogy központi pályázathoz bejegyzettnek kell lennie a szervezetnek.
A testület a keret felszabadítását 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
190/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A 2007. évi költségvetésben a Civil Tanács részére pályázati önrészként biztosított 2 milliós keretet
felszabadítja és hozzájárul ahhoz, hogy azt a civil szervezetek augusztus 20-i rendezvényeinek
finanszírozására használják fel utólagos elszámolással.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester

Dr. Horváth Viktor Gergő kéri az Önkormányzat adja a hozzájárulását, hogy a Pest Megye Kulturált
Települési Környezet díj pályázatot beadhassa a VVE. Amennyiben nyernek, akkor a nyereményt
újabb településfejlesztési akció megszervezésére használják fel. Beadási határidő szeptember 15.
Dr. Pintér György kérdése, mi van akkor, ha más szervezetet is kell támogatni? Javasolja, hogy
hatalmazzák fel a polgármestert a hozzájárulás megadására.
Markó József javasolja, hogy egy bizottság döntsön ilyen esetekben, vagy pedig a testület.
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint most arról van szó, hogy anyagi hozzájárulás nélkül a város
esetlegesen pénzhez jusson.
Markó József kéri, hogy írásban adják be az előterjesztést.
Dr. Horváth Viktor Gergő kéri, hogy most szavazzanak.
Markó József kéri, hogy írásba adják be, mivel látni szeretné, hogy mit szeretnének építeni és
létrehozni.
A testület támogatja, hogy a VVE az Önkormányzaton keresztül benyújthassa a pályázatát.
Markó József ismerteti a módosító javaslatát, amely minden civil szervezetre vonatkozna.
Támogatja minden olyan civil szervezet pályázatát, aki be akarja nyújtani az ilyen jellegű
pályázatát: 12 igen szavazattal elfogadja a testület a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
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191/2007. (VII. 19.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Támogat minden civil szervezetet, aki részt kíván venni a Pest Megye Kulturált Települési
Környezet díj pályázaton.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Horváth Viktor Gergő visszavonja a javaslatát.
Lenkei György javasolja, hogy a VVE frakciója tartsa magát a saját maguk által elvártakhoz.
Dr. Bognár László bejelenti, hogy a Pest Megyei Bíróság elrendelte a Gödi Labdarúgó Klub
felszámolását. Elmondja, hogy pályáztak az aug. 20-i ünnepséggel és nyertek. Mikesy György
képviselő társa levelet küldött számára, melyet ismertet. Kéri, hogy a két testvértelepülésen
fogadják őket, amikor a siketek konferenciájára mennek. Beszéltek a testvértelepüléssel, ahol azt
kérdezték, hogy hivatalos delegáció-e. A másik probléma, hogy magyar jelnyelvi tolmácsot nem
tudnak számukra biztosítani. A svájciakat nem hívta fel, hiszen azokkal még nem írták alá
testvérvárosi megállapodást.
Rábai Zita elmondja, hogy egyesületük szerint a pártok nem sajátíthatják ki a politikát.
Dr. Pintér György ügyrendi javaslata, hogy térjenek vissza a témához.
Dr. Bognár László azt kell eldönteni, hogy hivatalos delegáció-e a társaság. A jelnyelvi tolmácsot a
városnak kell biztosítania, mivel a testvértelepülés nem tudja azt biztosítani.
Markó József szerint ez egy magánút, amennyiben jönnek haza a konferenciáról, menjenek be a
testvértelepülésre.
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint azért vannak itt, hogy a város érdekeit képviseljék. Véleménye
szerint Mikesy György magánlevelet írt az alpolgármesternek és nem azért tette, hogy a testület elé
terjesszék azt. Kéri, hogy ne tekintsék hivatalos delegációnak, hanem kérdezzék meg Mikesy
Györgytől, hogy mit is akar.
Dr. Bognár László elmondja, arról, hogy hivatalos delegációként megy-e Mikesy György vagy sem
a testületnek kell dönteni.
Kruzslicz István ügyrendi észrevétele, hogy az alpolgármester helyesen járt el, amikor a kérést a
testület elé terjesztette.
Szegedi Sándor és Kovacsik Tamás elmegy.
Dr. Pintér György szerint a jeltolmács korábban probléma volt, ezért került a testület elé a kérés.
Nógrádi Gergely elmegy.
Csányi József szerint, mint magánember menjenek be a testvértelepülésre.
Kruzslicz István elmegy.
A testület ezt követően már határozatképtelen.
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Lenkei György szerint csak egy embert ismernek a három közül.
Markó József bejelenti, mivel a képviselő-testület már határozatképtelen az ülést bezárja és
megköszöni a részvételt.
K. m. f.
Markó József
polgármester
Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
jegyző

