
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Sándor István, Pinczehelyi Tamás, Rábai Zita, Szabó Csaba nincs jelen.  
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Változás, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos anyagokat az ülés végén 
tárgyalnák meg. Javasolja, hogy a Raiffeisen Bank megkeresését a zárt ülésen ismertetné a testülettel. Dr. Horváth 
Viktor képviselőnek volt egy kérdése a melegvizű stranddal kapcsolatban. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő interpellációs kérdést szeretne feltenni, hogy miért nem kerül végrehajtásra a 25/2009-
es Ök. határozat? Jegyző úrnak jelezte már, hogy ez a határozat jogsértő. 
 
Markó József elmondja, hogy az eljárást megindították.  
 
Dr. Bognár László az egyebekben az alsógödi sportpálya épületének felújítására pályázaton részvétel. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva a föld órájához kapcsolódóan szeretne határozatot hozatni. 
 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ KMOP-4.5.3-2007 pályázat lemondása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Ingatlan értékesítése (6801/63 hrsz) 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése a 3839 hrsz-ú Ilka-patak felett létesített híd fennmaradási engedélyéhez 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
4./ Utcanév adományozás 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
5./ P+R és B+R parkolók üzemeltetésére vonatkozó nyilatkozat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
6./ Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7./ Közfoglalkoztatási terv 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
8./ Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak módosítása, szakmai programjának elfogadása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
9./ Könyvtár felzárkóztató pályázathoz önrész biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
10./ Bizottsági tag és alelnökök választása 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
         Szabó Csaba KvB elnök 
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11./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
12./ Pest Megyei Közgyűlés által kezdeményezett integrált beszerzésre létrehozott társuláshoz csatlakozás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
13./ 019 hrsz-ú út végleges határrendezése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
14./ Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
15./ Műsorszolgáltatási ajánlat 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
16./ Közbeszerzési eljárások megindítása  

-     Közbeszerzési terv 
-     Csapadékvíz elvezetés /zárt ülés/ 
- Útépítés /zárt ülés/ 
- Idősek Klubja felújítása, akadálymentesítése /zárt ülés/ 
- óvoda tervezés /zárt ülés/ 

Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Egyebek 
I./ Városnév használat 
II./ Pénzügyi elszámolás 
III./ Magánóvodák működésének támogatása 
IV./ JAMH pályázathoz önrész biztosítása 
V./ Alsógödi sportpálya épületének felújítására pályázat benyújtása 
VI./ Föld órája akcióhoz csatlakozás 
VII./ Dr. Horváth Viktor Gergő interpellációja 
 
Markó József bejelenti, hogy a Nemeskéri úttal kapcsolatos forgalomszabályozás már folyamatban van, de 
szükséges még a szakhatósági állásfoglalás. Amint ez megérkezik, a testület tárgyalni fogja az előterjesztést. A 
melegvizű stranddal kapcsolatban elmondja, hogy a munkálatok folyamatban vannak. Több pályázatban is 
eredményesen szerepeltek.  
 
Szabó Csaba megérkezik. 
 
 
1./ KMOP-4.5.3-2007 pályázat lemondása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő támogatja a határozati javaslatot, de hiányolja annak kifejtését, hogy mit kellett volna 
megvalósítania az önkormányzatnak. Ezért tartózkodni fog. 
 
Dr. Pintér György elmondja, a PEKB támogatta az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

36/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Nem tudja igénybe venni a KMOP-4.5.3-2007-0044 azonosító számú, „Gödi Önkormányzat saját telkén a 
központi épület melletti ügyfélszolgálati épület komplex akadálymentesítése” című pályázaton elnyert 9.848.682 
Ft támogatást, mert a pályázatban megjelölt 1.100 eFt önrész helyett nem tudja biztosítani a 2009. évi 
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költségvetésben az épület teljes felújításához, átalakításához szükséges 43,3 millió Ft önrészt, amely nélkül nem 
tud megvalósulni az eredeti cél, az akadálymentesítés. 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat végrehajtására létrejött támogatási szerződés felbontására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
2./ Ingatlan értékesítése (6801/63 hrsz) 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva problémája, hogy fura telekdarabok maradnak az önkormányzat tulajdonában, 
amivel nem tudja, mit lehet kezdeni.  
 
Markó József javasolja, hogy fával ültessék be ezeket a területeket. 
 
Dr. Pintér György a PEKB javasolta, hogy május 31-e legyen a határidő. 
 
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

37/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Hozzájárul a gödi 6801/63 hrsz-ú, 2131 Göd, Huzella T. u. 6801/63 hrsz-ú, 1000 m2 térmértékű, beépítetlen 
terület besorolású ingatlan értékesítéséhez Simon Zoltán 7146 Várdomb, Táncsics u. 6. sz. alatti lakos részére 1/1 
tulajdoni arányban. 
Vételár bruttó 7.200.000 Ft. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Nyitrai Judit ügyvédet az adás-vételi szerződés 
elkészítésére, ellenjegyzésére és a tulajdonosi változás földhivatali bejegyeztetésére. 
 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
3./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése a 3839 hrsz-ú Ilka-patak felett létesített híd fennmaradási engedélyéhez 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Kovacsik Tamás a határozati javaslathoz hozzátenné, hogy a saját költségén kell elvégeznie az esetleges 
átalakítást. 
 
A testület a kiegészítéssel együtt 12 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
 

38/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
A gödi 4225 hrsz-ú ingatlan Árokparti fasor felöli megközelítését biztosító átjáró híd fennmaradási engedélyéhez 
a tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, hogy a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hozzájáruló nyilatkozata alapján, amennyiben a híd nem illeszkedik a 
mederrendezéshez, a 4225 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a saját költségén a hidat átépíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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4./ Utcanév adományozás 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szívesen hallana indokolást a személyekről.  
 
Kruzslicz István szerint a lakókkal is egyeztetni kell, mert sok költséggel jár.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

39/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Az új kialakuló közterületeknek az alábbi utcaneveket adja: 
Wattay János utca 
Bornemissza Pál utca 
Werbőczy István utca 
Castrum utca. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
5./ P+R és B+R parkolók üzemeltetésére vonatkozó nyilatkozat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A pályázatok feltétele az volt, hogy az önkormányzatoknak az 
üzemeltetést 10 évre vállalni kell.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő hiányolja, hogy mennyibe fog kerülni ez a vállalás?  
 
Markó József amennyiben részletes kérdések vannak, akkor későbbre kell halasztani a döntést, mert ezekre a 
kérdésekre az előterjesztő tud válaszolni.  
 
 
 
6./ Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva kérdése, hogy a város hozzájárulását érinti a csökkentés? 
 
Markó József elmondja, hogy természetesen érinti, hiszen nem kell fizetni személyi költségeket. 
 
Mikesy György szerint a kistérségnek önálló jogi személyként kellene működnie. Kérdése, hogy az elmúlt 
években a kistérség hány pályázatot adott be és mire? 
 
Markó József szerint ez most nem a napirendi pont tárgya. A kistérség önálló jogi személy, a könyvelést és az 
adminisztrációt végzi a dunakeszi hivatal.  
 
Mikesy György értetlenül áll az előterjesztés előtt, mert van forrás a személyzetre és az épület is rendelkezésre áll. 
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Markó József kéri, hogy a pontos kérdéseket írják össze és azt a kistérség részére át fogják adni, hogy az alapján 
adjanak tájékoztatást. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint Dunakeszi Város testülete tud dönteni a kistérségi ügyekben, hiszen a kistérségi 
osztályt meg kívánják szüntetni és csak egy csoportot akarnak fenntartani. Ez számára azt jelenti, hogy nincs elég 
munka a kistérségben.  
 
Markó József szerint ezzel kevesebb lesz a költség. Az önkormányzat nem tudja irányítani a csoportot, hiszen 
külön csoport és csak a kistérség feladatait végzik.  
 
Mikesy György szerint a polgármesteri válasz és az előterjesztés nincs szinkronban. Véleménye szerint először a 
tagvárosoknak kellene megtárgyalni a javaslatokat és utána dönteni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a szervezetet meg kell tartani, és fel kell vállalnia elegendő feladatot. 
Véleménye szerint a dunakeszi testület a tagönkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül szüntette meg a 
kistérségi osztályt.  
 
Markó József szerint az dunakeszi döntése, hogy a meglévő munkát hány emberrel tudja ellátni. Ezt a munkát a 
kistérség megbízása alapján végzi el a dunakeszi hivatal.  
 
Dr. Szinay József a kistérségi munkaszervezetet a kistérségi tanács irányítja és senki más. A kistérséget 
megszüntetni nem lehet, hiszen törvény írja elő. Egyébként ez nem is a célja a testületeknek.  
 
Markó József elmondja, hogy a munkaszervezet vezetőjétől kapott tájékoztatás alapján kevés a pályázat, amin 
részt tudnak venni. 
 
Dr. Pintér György a kistérségnek akkor van értelme, ha részt tudnak venni pályázatokon, vagy egyes 
intézményeket kistérségi szinten tudnak működtetni.  
 
Dr. Nyitrai Judit a munkaszervezet létszámcsökkentésétben az is szerepet játszott, hogy korábban célkitűzés volt a 
szociális rendszer kistérségi szinten működtetése, amit nem tudtak a települések elfogadni. A jövőre nézve vannak 
elképzelések. Jelenleg tárgyalások folynak fogászati ügyeleti ellátásra, gyermekorvosi ügyeleti ellátásra. Ebben 
próbálnak intézkedni. Amennyiben látnak olyan pályázati kiírást, akkor azt juttassák el a kistérséghez. 
 
Markó József elmondja, hogy jelezte amennyiben olyan kistérségi pályázatot írnak ki, ami a város célkitűzéseiben 
szerepel, akkor azon részt kívánnak venni. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

40/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Elfogadja a Társulási megállapodás módosítását.  
Felhatalmazza a Polgármestert a Társulási megállapodás módosítás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
30. oldalon lévő határozati javaslatot a testület 11 igen, 10 nem 1 tartózkodással elfogadja. 
 

41/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Tudomásul veszi, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása kapcsán a Kistérségi Osztályt megszűntette, az osztályvezetői megbízást 
2009. február 15-i nappal visszavonta.  
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Jóváhagyja, hogy a társulási megállapodás módosításának valamennyi tagönkormányzat által történő elfogadásáig 
a munkaszervezet vezetői feladat-és hatásköröket Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának 
Intézményirányítási és Vagyongazdálkodási Osztályának vezetője gyakorolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
5. sz. napirendi pont folytatása 
 
Popele Julianna ismerteti az esetlegesen felmerülő költségeket. A térfigyelő rendszer működtetésének költségeire 
nem tud válaszolni. De szó van arról, hogy esetlegesen a később kifejlesztésre kerülő rendszerhez csatlakoztassák 
a parkolókat is. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő tudomása szerint a térfigyelő rendszer kiépítése komoly költséget jelent. Azt várja, 
hogy a tételek mekkora költségvonzatot jelentenek. Akkor tudják csak megszavazni, ha tudják mire vállalnak 
kötelezettséget. 
 
Popele Julianna a mostani pályázat annyiban más, hogy az önkormányzatnak nem lesz önrésze. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő amennyiben nem nyernek a pályázaton, az önkormányzatnak a vállalt feladatokat akkor 
is teljesíteni kell. Hiányolja a hozzávetőleges költségszámításokat.  
 
Dr. Bognár László szerint nem fog 100 milliókba kerülni az üzemeltetés. 
 
Markó József kérdése, hogy milyen térfigyelési rendszer szükséges? Kéri, hogy ez gyorsan derüljön ki. Kéri, hogy 
most hozzanak döntést és amennyiben nagyok a költségek, akkor egy újabb ülésen vissza vonják a mostani 
döntést. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja.  
 

42/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
10 évig vállalja a NIF Zrt KÖZOP pályázatának keretében megtervezésre és beruházásra kerülő parkolók 
fenntartását, üzemeltetését az ezzel járó költségek viselésével együtt, az Önkormányzat által a KMOP-2008-
2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztésére benyújtott nyertes pályázat függvényében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
 
7./ Közfoglalkoztatási terv 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Felmérést készítettek azokról, akiket tudnának alkalmazni a program 
keretében. A leendő munkavállalók az intézményekkel egyeztettek. A fedezetre a költségvetésben találtak 
forrásokat. A munkákat a Szociális Bizottság fogja koordinálni. Az emberek munkaszerződéssel fognak dolgozni.  
 
Markó József szerint túlzott várakozásokat senki ne tápláljon, mert fokozatosan kell bevezetni a programot, amit 
pár hónapon belül értékelni kell. Csak annyit kell költeni az elején, ami feltétlenül szükséges.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, most csak a tervet kell elfogadni? Javasolja, hogy kerüljön beépítésre a 
beszámolási mérföldkő. Kérdése, hogy ki fogja üzemeltetni a megvásárolandó gépet.  
 
Lenkei György nincs annak akadálya, hogy akár minden ülésen beszámoljanak a programról. A terven kívül 
szavazni kell a gépvásárlásról.  
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Markó József csak olyan kapacitást építsenek ki, amit tartósan el tudnak látni.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva szerint a program rugalmas és várhatóan meg fog növekedni az igény a munka iránt.  
 
Szegedi Sándor szerint az elsődleges feladat a terv elfogadása. A kínálkozó lehetőséggel élni kell, csak a 
követelményeket pontosan meg kell fogalmazni. Egyetért azzal, hogy három hónap múlva térjenek vissza a 
tapasztalatokra. Kellő ellenőrzés mellett azt tartja ésszerűnek, ha a gépet a TESZ keretein belül működtetnék.  
 
Lenkei György a 41. oldalon lévő előterjesztésről is külön kell szavazni. Elmondja, hogy aki a munkát nem 
vállalja, az a segélyezési körből is kiesik.  
 
Dr. Pintér György kéri, hogy minden ülésen számoljanak be a fejleményekről. Kérdése, hogy mi a jogi státusza az 
embereknek, akit felvesznek?  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő a munkavezetőről szeretne bővebb tájékoztatást. Honnét kerül biztosításra a munkákat 
szervezők fizetése? 
 
Markó József javasolja, hogy a következő hónapban számoljanak be tapasztalatokról.  
 
Lenkei György lehetőség van arra, hogy a jelentkezők közül válasszák ki a munkavezetőt. A gépkezelő 
természetesen csak szakképzett lehet. A munkákat a Szociális Bizottság és az intézményvezetők fogják 
koordinálni.  
 
Markó József javasolja, hogy a gépvásárlást válasszák szét a közmunka programtól.  
 
Dr. Kármán Gábor elmondja, hogy külön státusszal nem jár a munkavégzés. A teljesítménykövetelményt az 
intézményvezetők fogják meghatározni, és ők fogják az elvégzett munkát is ellenőrizni.  
 
Markó József kérdése, ha valaki szakterületre kerül, akkor hogyan lehet elvárni ugyanazt a teljesítményt, mint a 
magasabb jövedelműtől?  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő felveti azt a lehetőséget, hogy a körzetben lakó, szakképesítéssel rendelkező társadalmi 
munkában kezelje a gépet. 
 
43. oldalon lévő javaslat: 13 igen szavazattal a testület elfogadja 
 

43/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Elfogadja Göd Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási tervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
41. oldalon található előterjesztés megtárgyalása 
 
Lenkei György elmondja, hogy az eredeti tervhez képest már történt változás. 
 
A testület 13 igen szavazással elfogadja a javaslatot 
 

44/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
A Közfoglalkoztatási tervben a közfeladatok megjelölése és bontása c. pontját az alábbiakkal bővíti ki: 
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Foglalkoztatás 
helye 

Feladat Létszám Éves bontás 
(hónapok) 

Finanszírozás 

József Attila 
Művelődési Ház 

Fizikai segítő 1 II-IV. negyedév 9x83.915 Ft=755.235 Ft Önrész: 37.761 Ft 
Állami normatíva: 717.473 Ft 

Összesen - 30 9 hónap 22.657.050 Ft 
Önrész: 1.132.851 Ft 
Állami normatíva: 21.524.197 Ft 

A terv 3. sz. mellékletének 6 pontjában a számadatok az alábbiak szerint változnak: 
a.) önkormányzati    1.132.852 Ft 
b.) központi költségvetés                       21.524.197 Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
- Gépvásárlás 
 
Markó József elmondja, hogy a gép mozgatását valakinek el kell végezni, amihez költséget kell biztosítani.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő ügyrendi javaslata, hogy a Jegyző foglaljon össze egy határozati javaslatot. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 8 igen, 1 nem, 4 tartózkodással elfogadja. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a dologi költségeket költségvetési soronként határozzák meg. 
 
Lenkei György ismerteti a költségvetési sorokat.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy a kátyúzási feladatokhoz szakember és gép szükséges. Amit el lehet venni, az a 
padkák gépi gyalulása és a földutak javítása. Ezt át lehet csoportosítani.  
 
Markó József a gép vásárlását döntsék el a forrást pedig később jelöljék meg.  
 
Dr. Szinay József ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő ügyrendi javaslata, hogy vegyék külön a gép beszerzését és a munkadíjat.  
 
Szegedi Sándor: 2009-es évre, 9 hónapra 6,5 milliót biztosít. Ebből 5 millió Ft a gépvásárlásra. A gép a TESZ-hez 
kerül telepítésre. Ez az összeg a gépkezelő munkabérét nem tartalmazza. 1,5 millió Ft pedig a többi felszerelésre. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a munkabér a szociális keretről kerül átcsoportosításra.  
 
Markó József javasolja, hogy a forrásnak az idei többletbevétel legyen megjelölve.  
 
Popele Julianna javasolja, hogy az útkarbantartásra tervezett részből a hiányzó összeget pótolják.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

45/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
A közfoglalkoztatási terv végrehajtásának dologi kiadásaihoz a 2009. évre 6,5 millió Ft-ot biztosít.  
Ebből 5 millió Ft-ot gépvásárlásra, 1,5 millió Ft-ot pedig a többi kötelező felszerelésre. A megvásárolt gép a 
Településellátó Szervezethez kerül telepítésre. Ez az összeg a megvásárolandó gép kezelőjének munkabérét nem 
tartalmazza.  
Fedezete: a 2009. évi költségvetésben megállapított  

- padkák gépi gyalulása    2917 eFt+ ÁFA 
- földutak javítása    1226 eFt + ÁFA 
- útkarbantartás    1274 eFt + ÁFA 

A fenti összegekkel átcsoportosítás után a Településellátó Szervezet finanszírozását 6,5 millió Ft-tal megemeli.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Szünet 
 
Dr. Pintér György nem jött vissza. 
 
 
8./ Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak módosítása, szakmai programjának elfogadása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László az ÜJKB tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Mikesy György kérdése, hogy a házi segítségnyújtással kapcsolatban vannak tervek? 
 
Mikó Istvánné elmondja, hogy ez egy jól működő feladat, amit folyamatosan végeznek. A jelzőrendszeres 
szolgálat önálló feladattá fog átalakulni. 
 
A szakmai programot a testület 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

46/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Az Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György SZB elnök 
 
 
Dr. Kármán Gábor elmondja, hogy gépelési hiba van az anyagban szereplő rendelet-tervezetben, a 7 helyett 8 a 
hivatkozott rendelet száma. Kéri, hogy ezt javítsák át. 
 
A testület a rendelet-tervezetet 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 10/2009. (III. 26.) sz. Ök. rendelete az Önkormányzat által nyújtható 
szociális ellátásokról szóló 8/2004. (III. 17.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet az alábbi 1. sz. melléklettel egészül ki: 
 
Az Alapszolgáltatási Központban fizetendő intézményi térítési díjak 
 
Szakfeladat Összeg 
Idősek Klubja 1000 Ft/nap 
Házi gondozás nyugdíjminimum 150%-a alatt 500 Ft/óra 
Házi gondozás nyugdíjminimum 150%-a fölött 600 Ft/óra 
Étkeztetés nyugdíjminimum 150%-a alatt 300 Ft/adag 
Étkeztetés nyugdíjminimum 150%-a alatt szállítással 400 Ft/adag 
Étkeztetés nyugdíjminimum 150 és 300 %- a között 400 Ft/adag 
Étkeztetés nyugdíjminimum 150 és 300%-a között szállítással  550 Ft/adag 
Étkeztetés nyugdíjminimum 300 %-a fölött 500 Ft/adag 
Étkeztetés nyugdíjminimum 300%-a fölött szállítással 700 Ft/adag 
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A 90 év feletti ellátottak részére a központ szolgáltatásai térítésmentesek. 
 

2.§ 
 

(1) Ezen rendelet 2009. április 1-én lép hatályba.  
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 38/2006. (XII. 14.) sz. rendelet 3.§ - 6.§, a 11/2008. (II. 

28.) sz. Ök. rendelet, valamint az 53/2007. (XI. 29.) sz. Ök. rendelet. 
 
 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 
 
9./ Könyvtár felzárkóztató pályázathoz önrész biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. A könyvtár az önrészt a saját költségvetéséből finanszírozza, csak 
hozzájárulást kérnek a testülettől. 
 
Mikesy György a KOB ülésen kérte ennek a napirendnek a megtárgyalását, de azzal kerül elutasításra, hogy majd 
a többi pályázattal együtt tárgyalják meg. Kérdése, hogy miként került mégis a testület elé? 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy le fog járni a határidő, ezért dönteni kell.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy a határozati javaslatban kerüljenek feltüntetésre a pályázati határidők is.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

47/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
A Városi Könyvtár felzárkóztató pályázat önrészéhez 200.000 Ft-ot biztosít. 
Fedezete: a Városi Könyvtár költségvetésének dologi része. 
Az összeg a Településellátó Szervezeten keresztül kerül folyósításra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
10./ Bizottsági tag és alelnökök választása 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
         Szabó Csaba KvB elnök 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
Szabó Csaba elmondja, hogy a KvB alelnöki tisztsége is megüresedett és javasolják Dr. Mödlingerné Kovács 
Évát. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogása, hogy a KOB nem tárgyalta az előterjesztést. Javasolja, hogy érintettség esetén 
ne tartózkodjanak, hanem ne szavazzanak. 
 
Kruzslicz István ügyrendi javaslata, hogy az előterjesztést Sellyei Noémi mint képviselő, és mint elnök írta alá. 
 
Mikesy György szerint az alelnököknek szakembernek kell lennie.  
 
Lenkei György ügyrendi javaslata, hogy a polgármester foglalja össze az eddigi hozzászólásokat. 
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KOB alelnök: 9 igen, 3 tartózkodással a testület az előterjesztést elfogadja. 
 

48/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
A Közművelődés és Oktatási Bizottság alelnökévé Csányi József képviselőt választja meg. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges SZMSZ módosítás elkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Szabó Csaba KOB tagsága: 10 igen, 2 tartózkodás. Szabó Csaba nem szavazott. 
 

49/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
A Közművelődés és Oktatási Bizottság megüresedett helyére Szabó Csaba képviselőt választja meg. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges SZMSZ módosítás elkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
KvB alelnöknek Dr. Mödlingerné Kovács Éva: 12 igen. Dr. Mödlingerné Kovács Éva nem szavazott. 
 

50/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
A Környezetvédelmi Bizottság alelnökévé Dr. Mödlingerné Kovács Éva képviselőt választja meg. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges SZMSZ módosítás elkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
11./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. 
 
Detre László elmondja, hogy az ÜJKB tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 
 
Dr. Pintér György a PEKB is tárgyalta és támogatta. Kérdése, hogy szükséges a bank megnevezés? 
 
Dr. Nyitrai Judit elfogadja, hogy a bank megnevezése kikerüljön. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy mi indokolja a rendelet-módosítást? Kérdése, hogyan áll a kataszteri 
nyilvántartás? 
 
Dr. Nyitrai Judit a testület az egyik határozatában kérte fel a Hivatalt arra, hogy készítse el a licitszabályzatot. 
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Szegedi Sándor elmondja, hogy a Szirt Invest Kft-vel kapcsolatos jogi munkákat Dr. Kovács Balázs intézte. A 
következő alkalommal, amikor bejön, a kérdésre a részletes tájékoztatót el fogja készíteni és azt el fogják küldeni 
a képviselő úrnak. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 11/2009.(III. 26.) sz. Ök. rendelete  
az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló  

18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
/1/ Az önkormányzati vagyon hasznosítása a képviselő-testület döntése alapján történhet: 

- árveréssel 
- ajánlati felhívással 
- egyedi döntés alapján 

 
2.§ 

A rendelet 9-11.§-ai helyébe az alábbi szakaszok lépnek 
 

Az árverésre vonatkozó szabályok 
9. § 

/1/ Az árverés az ingatlan- és ingóvagyon értékesítésével vagyoni értékű jog hasznosításának, nyilvános a 
pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, mely során a vételár a 
nyilvános liciten licitlépcsôk alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati ár. 

/2/ A kiíró a versenyeztetés során valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat 
megtételéhez szükséges információhoz jutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. A kiíró a 
pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot 
tehessenek. 

/3/ Minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. 
Ennek keretében a pályázó számára hozzáférhetővé kell tenni minden adatot annak érdekében, hogy a 
megalapozott ajánlatát módjában álljon megtenni. 

 
Az árverés kiírása 

10. § 
/1/ Az árverést hirdetmény közzétételével kell kiírni. 
 A hirdetményben fel kell tüntetni: 

a./ az árverező szerv megnevezését, székhelyét; 
b./ az árverés helyét és idejét; 
c./ az árverezésre kerülő vagyontárgy megnevezését, címét; 
d./ kikiáltási árát és azt, hogy a vevő tulajdon vagy bérleti jogot szerezhet; 
e./ licitlépcső mértékét; 
f./ a helyiség bérleti díját és értékállandóságának megőrzése érdekében az emelést (KSH által közzétett 

fogyasztói árindex); 
g./ az árverésre kerülő vagyontárgyak megtekintésének idejét; 
h./ az árverési előleg összegét, letétbe helyezésének módját és idejét; 
i./ az árverésre kerülő vagyonról az információ adás helyét és idejét; 
j./ tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy árverésen kizárólag az vehet részt,  
 illetve adhat a részvételre képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverezési előleg letétbe 

helyezésre került. 
/2/ A hirdetményt a Gödi Körképben, az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 10 

millió Ft értéket meghaladó vagyontárgy esetében legalább egy országos napilapban közzé kell tenni, az 
árverés időpontját legalább 30 nappal megelőzően. 

 
Az árverés részvétel feltételei, az árverési vevő kötelezettségei 

11. § 
/1/ Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen és időben megjelenik és nyilatkozik arról, 

hogy a vételárral rendelkezik, továbbá árverési előleget a hirdetményben megjelölt módon az árverés 
megkezdéséig letétbe helyezte, az árverési szabályzatot (amely jelen rendelet kivonata) megismerés és 
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tartalmának elfogadása után aláírta. Letétbe helyezés módja: az árverés megkezdése előtt három nappal az 
Önkormányzat számlájára történő átutalással. Az árverési előleg megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi 
Osztálya az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki. 

/2/ Az árverési előleg mértéke, ha a kikiáltási ár: 
 - 0-1.000.000.-Ft     10 %-a 
 -1.000.000-5.000.000.-Ft 
  100.000.-Ft és az 1.000.000.-Ft-on felüli rész 2,5 %-a 
 -5.000.000-10.000.000.Ft 
  200.000.-Ft és az 5.000.000.-Ft-on felüli rész  2 %-a 
 -10.000.000-20.000.000.-Ft 
  300.000.-Ft és a 10.000.000.-Ft-on felüli rész 1 %-a 
 -20.000.000.-Ft-tól 
  400.000.-Ft és a 20.000.000.-Ft-on felüli rész 0,5 %-a 
/3/ Az árverési vevő által letétbe helyezett előleg összege a vételárba beszámít, a többi letevőnek az előleget 8 

napon belül vissza kell utalni. 
/4/ Az árverési vevő köteles az árverés napját követő 15 napon belül a vételárat egyösszegben megfizetni és 

ezzel egyidejűleg a szerződést aláírni. Amennyiben ennek nem tesz eleget az előleget elveszíti és a 
szerződést a második legjobb ajánlatot tevővel kell megkötni. A második legjobb ajánlatot tevő az árverésen 
vállalt ajánlatához 30 napig kötve van. 

/5/ Amennyiben a második legjobb ajánlattevő az árverés napját követő 30 napon belül nem köti meg a 
szerződést és ezzel egyidejűleg a vételárat egyösszegben nem fizeti meg a szerződést a harmadik legjobb 
ajánlattevővel kell megkötni. A harmadik legjobb ajánlattevő az árverésen vállalt ajánlatához 40 napig kötve 
van. 

/6/ Amennyiben a harmadik legjobb ajánlattevő az árverés napját követő 40 napon belül nem köti meg a 
szerződést és ezzel egyidejűleg a vételárat egyösszegben nem fizeti meg, ebben az esetben az árverést 
eredménytelennek kell nyilvánítani. 

/7/ Árverezni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba kell foglalni. 
/8/ Az árverezésen résztvevő az árverést vezetőnek köteles bemutatni: 

a./ a személyi igazolványt, egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatot és aláírási címpéldányt, egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló, 
30 napnál nem régebbi hiteles okiratot és aláírási címpéldányt.  

b./ az árverési előleg letétbe helyezésének igazolását; 
c./ meghatalmazást. 
 

Az árverés lebonyolításának szabályai 
12. § 

/1/ Az árverést a Jegyző által megbízott önkormányzati köztisztviselő vezeti. 
/2/ Az árverés vezetőjének feladatai: 

a./ gondoskodik az árverés technikai feltételeiről: 
b./ gondoskodik arról, hogy az ajánlattevők kizárólag egy csoportban, az érdeklődőktől jól elkülöníthetően 

foglaljanak helyet; 
c./ tájékoztatást ad a licitlépcső mértékéről; 
d./ közli a kikiáltási árat és felhívja az ajánlattevőket a licitálásra; 
e./ mindenkor közli, illetve szóban rögzíti, hogy ki tartja, ki emeli a kikiáltási árat, ki fejezi be a licitálást; 
f./ dönt az árverés bezárásáról, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről és tájékoztatja az első, második és 

harmadik legmagasabb ajánlatot tevőt, a vételár megfizetésének idejéről, módjáról és a szerződés 
aláírásának hiányából fakadó jogkövetkezményekről; 

g./ intézkedik a visszafizetendő árverési előlegekről. 
/3/ Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha nincs tovább ajánlat, a felajánlott legmagasabb 

vételár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni, hogy a vagyontárgy a legtöbbet ajánlóé, megvette. 
/4/ Amennyiben két vagy több azonos összegű ajánlatnál megáll az ajánlatok licitje, úgy a végső legmagasabb 

azonos összegű ajánlatok közül sorshúzással kell eldönteni az árverés nyertesét. 
/5/ Az árverésen a kikiáltási árat leszállítani nem lehet. 
/6/ Az árverésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni: 

a./ az árverés megtartásának helyét és idejét; 
b./ az árverezett vagyontárgy megnevezését; 
c./ a jelenlévők nevét és azt, hogy milyen minőségben vesznek részt; 
d./ utalást arra, hogy a megjelent ajánlattevők névsorát a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív tartalmazza; 
e./ az elárverezett vagyontárgy ismertetését és a kikiáltási árat; 
f./ a licitlépcsőt és a licitálás módját; 
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g./ az árverés megkezdése előtt visszalépett ajánlattevők nevét és címét; 
h./ az első, második és harmadik legmagasabb ajánlatot tett nevét és címét, az ajánlat összegét; 
i./ azt a kötelezettséget, hogy a nyertesnek a szerződés aláírása végett mely napon és órakor kell megjelennie 

és a vételár megfizetését igazolnia. Ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit és a második, illetve 
harmadik legmagasabb ajánlattevő jogait és kötelezettségeit; 

j./ az árverésen bejelentett óvást, kifogásokat, észrevételeket és az árverési vezetőnek erre adott válaszait. 
/8/ A jegyzőkönyvet az árverés vezetője és az árverésen legmagasabb ajánlatot tett árverezők írják alá. 
/9/ Az árverés szabályszerű lefolytatását a jegyző vagy az általa meghatalmazott jogi képviselő jelenléte 

biztosítja. 
 

3.§ 
 
A rendelet 12-20.§-ainak számozása 13-21.§-ra módosul. 
 

4.§ 
 

/1/ Ez a rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba. 
/2/ A rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyeknél is alkalmazni kell. 
 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
 
12./ Pest Megyei Közgyűlés által kezdeményezett integrált beszerzésre létrehozott társuláshoz csatlakozás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József javasolja, hogy ezt a napirendet még ne tárgyalják, hanem folytassák az egyezetéseket. 
 
 
 
13./ 019 hrsz-ú út végleges határrendezése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Kiegészítésként javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a 
Polgármestert a szerződés aláírására és Dr. Nyitrai Judit ügyvédet pedig a szerződés ellenjegyzésére és a 
földhivatali eljárás lebonyolítására. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy a napirendi pontok több, mint felénél nem volt testületi határozati 
javaslat.  
 
A testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

51/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja a gödi 019 hrsz-ú út végleges határrendezésére a Pólus Palace Zrt tulajdonában lévő 018/5 hrsz-ú 
ingatlanból 460 m2 és a 018/51 hrsz-ú ingatlanból 92 m2 terület térítésmentes átvételét, továbbá a szükséges 
geodéziai munkarészek elkészíttetését.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására és Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés elkészítésére, 
ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás lebonyolítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
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14./ Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Intézményenként 3-3 pályázat nyújtható be. A támogatási összeg max. 
80% lehet. Ismerteti intézményenként a benyújtandó pályázatok taralmát. Elmondja, négy határozatot kell 
elfogadnia a testületnek.  
 
Szabó Csaba kimegy. 
 
Dr. Pintér György szerint, ha valamennyi pályázatot megnyerik, akkor több, mint 90 millió Ft-os beruházás 
valósulna meg.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kéri, hogy a PEKB ülésen született állásfoglalást ismertesse elnök úr.  
 
Szabó Csaba visszajött. 
 
Markó József elmondja, hogy az alsógödi vasúti átjáró megépítését fontosnak tartották. A költségvetés 
tárgyalásánál volt olyan javaslat, hogy az erre szánt összeg az intézmények felújítására kerüljön felhasználásra. 
Javasolja, hogy a vasúti átjáróra tegyék vissza a korábbi összeget. Hiányolja, hogy nincs sorrend felállítva az 
intézmények között.  
 
Kovacsik Tamás amennyiben a pályázat sikeres lesz, akkor ragaszkodna ahhoz, hogy a 10 millió Ft kerüljön 
vissza a vasúti átjáró megépítéséhez.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő most, hogy van más megoldás az intézmények korszerűsítéséhez, egyetértenek azzal, 
hogy a vasúti átjáró megépítésétől átcsoportosított összeg visszakerüljön. 
 
Szabó Csaba szerint van sorrend. 
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy a 10 milliós összeget most tegyék vissza a vasúti átjáró építésére.  
 
Popele Julianna a testületnek a Németh László Általános Iskola estében kell dönteni az alternatívák közül. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy most hozzanak döntést a vasúti átjáróról és biztosítsák a szükséges fedezetet. 
 
Kruzslicz István észrevétele, hogy a 10 millió Ft-ból 1,5 millió Ft-ot már az óvodák támogatására elkülönítettek. 
 
Markó József ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A testület a javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

52/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az alsógödi vasúti átjáró megépítéséhez szükséges önkormányzati önrészhez a szükséges fedezetet biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a Németh László iskolánál két alternatíva közül kell választani. 
 
Bölcsőde fejlesztése: 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

53/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
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1. Jóváhagyja az Önkormányzat részvételét „A bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése valamint közösségi buszok beszerzésére” kiírt pályázaton a Göd, Rákóczi út 142. (4869 
hrsz.) épület homlokzati nyílászárók cseréje és járulékos munkák, valamint a játszóudvar felújítása 
(udvari játék beszerzés) 
Pályázat összege:                            13.033.704,- Ft 

            Igényelhető támogatás:                                    10.426.963,- Ft 
2. A pályázathoz szükséges önrészt 2.606.741,- Ft-ot az Önkormányzat 2009. évi lekötött pénzeszközei 

terhére biztosítja. 
 
Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Lenkei utcai óvoda fejlesztése: 13 igen 
 

54/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 

1. jóváhagyja az Önkormányzat részvételét „A bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése valamint közösségi buszok beszerzésére” kiírt pályázaton a Göd, Lenkey utca 13-17. sz. I. óvoda 
(5617, 5623 hrsz.). épületeinek fűtéskorszerűsítése, a 2. sz. (volt iskola) és 3. sz. épület homlokzati 
nyílászárók cseréje és az ezzel összefüggő munkákkal; 
Pályázat  összege:                        27.269.584,- Ft 

      Igényelhető támogatás:                    20.000.000,- Ft  
2. A pályázathoz szükséges önrészt 7.269.584,- Ft-ot  az Önkormányzat 2009. évi lekötött pénzeszközei 
terhére biztosítja. 

 
Felelős: Beruházási Osztály  
Határidő: azonnal 
 
 
 
Huzella iskola fejlesztése: 13 igen 
 

55/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 

1. Jóváhagyja az Önkormányzat részvételét „A bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése valamint közösségi buszok beszerzésére” kiírt pályázaton a Göd, Huzella Tivadar Általános 
Iskola (394 hrsz.)„A”épület homlokzati nyílászárók cseréje és zárófödém  hőszigetelési, valamint az 
ezzel összefüggő munkákat  

           Pályázat összege:                        24.635.336,- Ft 
           Igényelhető támogatás:                    19.708.269,- Ft  

2.  A pályázathoz szükséges önrészt 4.927.067,- Ft-ot  az Önkormányzat 2009. évi lekötött pénzeszközei 
terhére biztosítja. 

 
Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Németh László iskolafejlesztése 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a magasabb összegűnél a két iskola fűtéskorszerűsítése és a tornacsarnok hűtő-
fűtő berendezése. Az alacsonyabbnál csak a kastély épület felújítása szerepel.  
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Dr. Horváth Viktor Gergő szerint amennyiben az alacsonyabb összeget nyerik meg, akkor a saját keretből a 
különbséget még mindig hozzá lehet tenni. 
 
Popele Julianna szerint lesznek még olyan pályázatok, amik a fűtéskorszerűsítésre vonatkoznak és ott még mindig 
részt lehet venni az iskolával és a tornacsarnokkal. 
 
 
B. alternatívát a testület 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

56/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 

1. jóváhagyja az Önkormányzat részvételét „A bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése valamint közösségi buszok beszerzésére” kiírt pályázaton a Göd, Németh László Általános  
Iskola (4362 hrsz) „kastélyépület” homlokzati nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítése, elektromos   
hálózat felújítása, valamint az ezzel összefüggő munkákkal;  

Pályázat összege:                        24.717.366,- Ft 
            Igényelhető támogatás:                    19.773.893,- Ft  

2.  A pályázathoz szükséges önrészt 4.943.473,- Ft-ot az Önkormányzat 2009. évi lekötött pénzeszközei 
terhére biztosítja. 

 
Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
15./ Műsorszolgáltatási ajánlat 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A módosítás júniustól lépne életbe és a városnak kb. 600 eFt 
megtakarítást jelentene.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva nem tudja, hogy az árak megfelelőek-e vagy sem. Akkor tudna véleményt mondani, 
ha több ajánlat lenne előtte.  
 
Markó József elmondja, ha más céggel kötnének szerződést, akkor ezzel a céggel fel kéne mondani a szerződést 
és új közbeszerzést kell kiírni és újat választani. Az alapszerződésében benne van, hogy hány műsort kell készíteni 
és sugározni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint az önkormányzatnak kellene kezdeményezni, hogy mit akar és mennyiért. 
Véleménye szerint a vállalkozó nem fogja tudni teljesíteni az ígéreteit. Kéri, hogy a hozzászólását csatolják a 
jegyzőkönyv mellé. Felolvassa a kifogásait, az ORTT határozatát, és két bírósági ítéletet. 
 
Markó József most arról kell dönteni, hogy módosítsák-e a szerződést vagy sem. 
 
Dr. Bognár László szerint a szerződésmódosítással egy évben 7,2 millió Ft-ot lehetne spórolni.  
 
Kruzslicz István ügyrendi javaslata, hogy döntsék el testületi ülés van, vagy politikai fórum, térjenek vissza a 
napirendhez. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
Mikesy György szerint a tervezett műsorok pártszimpátia alapján kerülnek megrendezésre. Kéri, hogy indítsanak 
egy új közbeszerzési eljárást, mivel a mostani műsor színvonalon aluli.  
 
Markó József ez lehet egy másik ülés napirendje, de azt elő kell megfelelően készíteni és a mostani szerződést 
meg kell szüntetni.  
 
Szabó Csaba, Kovacsik Tamás kimegy. 
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Dr. Horváth Viktor Gergő visszautasítja azt, hogy a Polgármester úr a módosító indítványt nem kívánja 
megszavaztatni. Véleménye szerint azért nem kívánnak megválni a tv-től, mert politikai okai és összefonódások 
vannak. 
 
Markó József kéri, hogy a politikai összefonódást Horváth úr fejtse ki részletesebben. 
 
Mikesy György szerint figyelembe kell venni a médiával kapcsolatos panaszokat. Észre kell venni, hogy szelektív 
szolgáltatás ment pártszimpátia nélkül. Véleménye szerint egyetlen fillért sem érdemes az Inside Tv-re áldozni. 
Azon vannak, hogy a város pénzét feleslegesen ne dobják ki az ablakon. 
 
Markó József most arról kell szavazni, hogy a szerződést módosítsák-e vagy sem. 
 
Kovacsik Tamás, Szabó Csaba visszajön. 
 
Közbeszerzés kiírása tv szolgáltatása: 4 igen, 7 nem, 2 tartózkodás. 
 
Royal Média Zrt által beterjesztett szerződés-módosítás: 11 igen. Dr. Horváth Viktor Gergő és Mikesy György 
nem szavazott. 
 

57/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
A Royal Média Zrt által beterjesztett szerződés-módosítást elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva kimegy. 
 
 
 
Egyebek 
I./ Városnév használat 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

58/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
A „Göd” városnév felvételéről és használatáról szóló 6/2009. (II. 26.) Ök. rendelet 3.§ (2) valamint 4.§ (1) 
bekezdése alapján a Lokálpatrióták Gödért Egyesület (2131 Göd, Mikszáth Kálmán u. 14., képviseli Hantos 
László elnök) részére - az Egyesület Alapszabályában meghatározott célkitűzések megvalósításához és 
tevékenységük gyakorlásához - a Göd városnév határozatlan ideig tartó használatához hozzájárul.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
II./ Pénzügyi elszámolás 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
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59/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
lemond a KMRFT-TEUT-251/2008 regisztrációs számú, „Nemeskéri-Kiss Miklós út felújítása az 1+050 – 
1+870 km szelvények között”című, pályázat kapcsán megkötött 130005208U számú Támogatási szerződéssel 
elnyert, 12.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás, fel nem használt  
 

360.000.-Ft, azaz háromszázhatvanezer forint 
 

maradvány értékéről. 
 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva visszajön. 
 
 
III./ Magánóvodák működésének támogatása 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB tárgyalta az előterjesztést. Javasolja, hogy a tv-re elkülönített keretből 
felszabaduló összeg legyen a forrás. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

60/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy a költségvetésben szereplő magánóvodák támogatása cím terhére 1.117.500 Ft-ot működési 
támogatás címén megítél az alábbi intézmények részére az alábbi felosztás szerint. 
A Gödi Gyermekekért Nonprofit Kft legfeljebb 20 gödi gyermek, a Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány legfeljebb 
31 gödi gyermek, valamint a Kuckó Családi Napközi és Óvodai Közhasznú Alapítvány legfeljebb 19 gödi 
gyermek után 2009. január-június hónapok után, az első félévben havonta 2.660 Ft/gödi állandó lakóhellyel 
rendelkező gyermek működési támogatást kapjon, feltéve, hogy a szülők által fizetendő térítési díj ennyivel 
csökken. Az óvodák kötelesek negyedévente támogatott gyermekeként havi bontásban tételesen beszámolni az 
intézményi létszámról. A kifizetés az elszámolást követően lehetséges. 
A költségvetési cím fennmaradó részét 2009. második félévére szintén megítéli a fenti három óvoda részére azzal, 
hogy a három intézmény közötti felosztás ügyében – a 2009. október 1. napi statisztika alapján – a PEKB jogosult 
a megosztási arányok pontos megállapítására. Kifejezetten átadja a döntés jogkörét a két alapítványi fenntartó 
esetében is.  
Felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket készítsék elő és kössék meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
IV./ JAMH pályázathoz önrész biztosítása 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. 
 
13 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja. 
 

61/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő József Attila Művelődési Ház 2009. évi érdekeltségnövelő pályázatához a 
Művelődési Ház költségvetésének dologi előirányzata terhére 800.000 Ft-ot érdekeltségnövelő pályázati önrész 
címen annak céljára elkülöníti. 
 
Megerősíti a Polgármester döntését arról, hogy az Önkormányzat a pályázaton részt vesz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
V./ Alsógödi sportpálya épületének felújítására pályázat benyújtása 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. A pályázati kiírást átadta az SE-nek. A pályázathoz nem kell önrész, 
csak támogatni kell a sportegyesületet. Ismerteti a határozati javaslatát.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

62/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Az alsógödi sportpálya épületének felújítására részt kíván venni a 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelettel kiírt „A helyi 
önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról” című pályázaton. 
Felkéri a Gödi Sportegyesületet a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására. 
 
Határidő: 2009. április 24. 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 
VI./ Föld órája akcióhoz csatlakozás 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József szerint inkább a lakosságnak kellene a világítást lekapcsolni és nem a közvilágítást. 
 
Mikesy György elmegy. 
 
Csányi József elmondja, hogy a díszkivilágítást kapcsolják ki a városokban. 
 
Dr. Horváth Viktor javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a kezdeményezéshez.  
 
A testület a kezdeményezéshez csatlakozást 12 igen szavazattal elfogadja. 
Lakosság felkérése a csatlakozásra: 11 igen, 1 tartózkodás 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő bejelenti, hogy véletlenül rossz gombot nyomott meg. 
 
Közvilágítás lekapcsolása: 2 igen, 6 nem, 4 tartózkodás 
 

63/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Csatlakozik a „Föld Órája” nevű akcióhoz. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet a klímavédelem fontosságára.  
Felkéri a város lakosságát is az akcióhoz történő csatlakozásra. 
Az akció időtartama: 2009. március 28-án, szombaton este 20:30 és 21:30 között. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a hivatalban tervezik egy pályázatíró kolléga felvételét.  
 
 
VII./ Dr. Horváth Viktor Gergő interpellációja 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő ismerteti az interpellációját. Az észrevételüket a 25/2009-es határozattal kapcsolatban 
már írásban jelezték a Jegyző úr felé. Kifogásolja, hogy a határozatban nem az szerepel, mint ami az ülésen 
elhangzott. Kérdése, hogyan lehet az, hogy a megbízási szerződés még mindig nem került megkötésre? 
 
Markó József elmondja, hogy az eljárást már megkezdték. 
 
Dr. Szinay József felmerült a határozat pontosítása, de az elmaradt. Az ügyvéd úr itt járt, átadták a szükséges 
anyagokat és majd elő fog terjeszteni egy megbízást.  
 
Markó József elmondja, hogy a testület tette meg a kezdeményezést nem a JÖSZ frakció és nem a Városvédők 
frakcióját támadták meg, hanem a cikkek íróit és a cikkek valóságtartalmát.  
 
Detre László az ügyrendi bizottságon keresztül történt az ügyvéd úr felkérése. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint nem tisztázni, hanem lebegtetni kívánják az ügyeket. Kifogásolja, hogy nem 
kapott választ a feltett kérdéseire. Kérdése, hogy miért nem tükrözi a határozat a zárt ülésen elhangzottakat? 
 
Dr. Szinay József meg kell vizsgálni. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint két szavazás volt és csak egy határozat született. Két írás került megnevezésre. 
A határozatban egy írás szerepel nevesítés nélkül. Négy eljárásról van szó és reméli, hogy négy ügyre adnak 
megbízást.  
 
Markó József elmondja, az ügyvéd majd az anyagok átvizsgálása után javaslatot fog tenni arra, hogy milyen 
eljárást indítsanak meg.  
 
A testület a Jegyző válaszát 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

64/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő képviselő 25/2009. sz. Ök. határozattal kapcsolatos interpellációjára, Dr. Szinay József 
jegyző által adott választ elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
B./ Szegedi Sándor elmondja, hogy nyilatkozattételre sor került. Az állításban sok tévedés szerepel. Elmondja, 
hogy nem történt semmilyen kötelezettségvállalás a strandfejlesztés és ásványvíz-palackozás ügyében. A strand 
látványtervei készülnek a testületi határozatnak megfelelően. Lépések történtek a tartalék-kút létesítésével 
kapcsolatban. Az ásványvíz palackozással kapcsolatban is történtek lépések, de szerződéskötések nem.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy a vízkivételezésre a kvótaemelés beadásra került? 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy a megkeresés megtörtént.  
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Markó József bejelenti, hogy a következő napirend közbeszerzés, amit zárt ülés keretében kell tárgyalni a 
testületnek. 
 
A testület 12 igen szavazattal a zárt ülést elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Szünet 
 
Szabó Csaba nem jött vissza. 
 
 
 
16. I./ Közbeszerzési terv elfogadása 
 
Popele Julianna elmondja, hogy az óvoda építésére is közbeszerzési eljárást kell kiírni. A terv bármikor 
módosítható.  
 
A testület a közbeszerzési tervet 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

65/2009. (III. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete 
 
Elfogadja Göd Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés megnevezése 
építési beruházás Útépítés 
építési beruházás Csapadékvíz rendezés 
építési beruházás Idősek Klubja felújítás, akadálymentesítés 
  
szolgáltatás Közterület-fenntartás 
szolgáltatás 300 fős óvoda tervezése 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a közbeszerzési napirend többi részét zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
A zárt ülést a testület 11 igen szavazattal elfogadja. 
 
Markó József megköszöni a nézőknek és a hallgatónak a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
           polgármester           jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 


