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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 22-i ülésén a  

     Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:   a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Markó József köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az ülést 
megnyitotta. Javasolta, hogy a testületi ülést zárt üléssel kezdjék, és a nyílt ülést a meghívóban 
szereplő 10. napirendi ponttal folytassák. 
 
Lenkei György: kérte, hogy a zárt ülésen egy fellebbezésről is döntsenek.  
 
 
A képviselő-testület  13 – igen - szavazati aránnyal  az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ „Kastély Központi Óvoda Kapacitás bővítése,Göd, Rákóczi u 23. sz. (Hrsz.: 2172)  

ingatlan felújítása, 75 férőhelyes óvoda kialakítása kivitelezési munkái”  tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés    
 Előterjesztő: Markó József polgármester, Dr. Deák Krisztina ügyvéd  

  
2./ Family Frost Kft. 2010. évi közterület-használati engedélyének felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
3./ Átmeneti segélyek folyósítása a tűzijáték keret terhére 

 Előterjesztő: Markó József polgármester      
 

4./ Fellebbezés - szociális bérlakás kérelem elutasítása iránt        
 Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 
5./ Veszélyes hulladékkezelés a Seoul Alloyment Hungary Kft. gödi telephelyén (6901 hrsz) 

 Előterjesztő: Szabó Csaba KVB elnök  
 
6./ Költségvetési rendeletek és beszámolók formai és tartalmi elemeinek meghatározása 

 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző                     
 
7./ 2010. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása 

 Előterjesztő: Markó József polgármester                    
 
8./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

 Előterjesztő: Markó József polgármester                    
 
9./ Pótelőirányzat biztosítása – Kossuth tér megújítása 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök                                          
 
10./ A 8/2010. (I.28.) Korm. rendelettel közzétett Vis maior tartalék igénylése    
     - pályázat a dunai  árvíz védekezési költségeire  

Előterjesztő: Markó József polgármester                  
 

11./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény státuszigénye 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                  

               
12./ Névhasználati kérelem – Csiga-Biga Göd Alapítvány 

 Előterjesztő: Markó József polgármester                 



 174

 
13./ Egyebek 
 
13.1 Gödi gázló kotrás, környezetvédelmi hatástanulmány 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök  
 
13.2 Huzella Tivadar Általános Iskola és a Németh László Általános Iskola és Alapfokú  
        Művészetoktatási Intézmény  portás álláshelyeire átcsoportosítás kérése 
 Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 
A Képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal zárt ülés elrendeléséről döntött és az 1-
4. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 
Markó József: ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket. Az óvoda közbeszerzési eljárásának 
eredményéről, a Family Frost Kft. 2010. évi közterület-használati engedélyének felülvizsgálatáról, a 
tűzijáték keret terhére folyósított átmeneti segélyekről és szociális bérlakással kapcsolatos 
fellebbezésről döntöttek.   
 
 
 
5./ Veszélyes hulladékkezelés a Seoul Alloyment Hungary Kft. gödi telephelyén (6901 hrsz) 

 Előterjesztő: Szabó Csaba KVB elnök   
 
Szabó Csaba: ismertette az előterjesztést. Az engedély megadása nem jelent többlet 
környezetterhelést, a veszélyes hulladék kezelése zárt rendszerben történik 
 
Markó József: csak saját hulladékot, vagy szélesebb körből gyűjtik-e a hulladékot? 
 
Szabó Csaba: a SAMSUNG cég gyártása során keletkezett hulladékot szállítják el és dolgozzák fel.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: nem csak a Gödön keletkezett, hanem más országban összegyűjtött 
hulladékot szállítják az előírásoknak megfelelően.  
 
Pinczehelyi Tamás: hol van a telephely? 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a SAMSUNG területén egy betontárolóban gyűjtik a veszélyes 
hulladékot.  
 
Detre László: csak a SAMSUNG-ban keletkezett veszélyes hulladékot gyűjtik és a közúti szállítást az 
előírásoknak megfelelően végzik.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a forrasztóónt saját vevőiktől is visszagyűjtik. Szilárd állapotú ónról van, ami 
ebben az állapotban nem jelent veszélyt. Az M2 felőli oldalon van a betongyűjtő, a lakóterülettől távol. 
 
Dr. Pintér György: amennyiben megadják az engedélyt, egy újabb adófizetővel gazdagodik a város.  
 
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 



 175

118/2010. ( IX. 22. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a Seoul Alloymetal Hungary Kft. meglévő gödi telephelyén,  

a 6901 hrsz.-on tervezett veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzését  
(ólommentes forrasztódrót hulladék (EWC 06 03 15) ) visszagyűjtését és tárolását a szállításig. 

A Képviselő-testület kéri, hogy a már korábban benyújtott dokumentációhoz  
pótlólag csatolják be a Kockázatkezelési Tervet.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   dr. Szinay József jegyző  
 
 
 
 
6./ Költségvetési rendeletek és beszámolók formai és tartalmi elemeinek meghatározása 

 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző                     
 
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést. Az Állami Számvevőszék a kötelező követelményeket 
nem írta bele a jelentésébe, de a jogszabályoknak megfelelő tartalmi és formai követelményekkel kell 
rendeletet alkotni.  
 
Markó József: ez egy technikai szavazás, az alkalmazandó formát határozzák meg.  
 
Dr. Pintér György: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az elfogadásra javasolták.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  23/2010. ( IX. 23. ) rendelete a  
költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról 

 
(rendelet: mellékletben) 

 
 
 
7./ 2010. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása 

 Előterjesztő: Markó József polgármester                    
 
Dr. Pintér György: ismertette az előterjesztést, melyet a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottság egyhangúlag elfogadott. Technikai szavazásról van szó, javasolta az előterjesztés 
elfogadását.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének     24/2010. ( IX. 23.) rendelete  
Göd Város Önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II. 25.) rendeletének 

módosításáról 
 

(rendelet: mellékletben) 
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8./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
 Előterjesztő: Markó József polgármester                    

 
Markó József: ismertette az előterjesztést. Az előterjesztésben szereplő módosításokra testületi 
döntések alapján került sor.  
 
Dr. Pintér György: jelezte, hogy a Településellátó Szervezet beszámolóját követő határozati javaslat 
nem része a mostani szavazásnak. Az ülés előtt nem került kiosztásra likviditási tájékoztató, de most 
először történt meg, hogy több pénz van az adószámlán, mint a folyószámlán.  
 
A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.  
 
Markó József: az önkormányzatnak nincs folyószámla hitele, és 800 mFt lekötött betéttel rendelkezik.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: jelezte, hogy a 151. oldalon elírási hiba van, a helyes dátum 2009. 
december 31., valamint a Településellátó Szervezet beszámolójában fogalmazási hiba van.  
 
Markó József: a Településellátó Szervezet pótigényéről később döntenek.  
 
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

119/2010. ( IX. 22. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2010. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót 

az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 4/2010.(II.25.) számú ök 
rendeletében fogadta el önkormányzati szinten  3 630 042 eFt bevételi és kiadási főösszeggel. 
 
2010. I. félévben bekövetkezett változások miatt a módosított bevételi és kiadási előirányzat  
3 934 117 eFt. 
 
Göd Város Önkormányzata két önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel és egy  kisebbségi 
önkormányzattal  látta el kötelező és önként vállalt feladatait.  
 
Önállóan gazdálkodó,  intézmények:  

• Polgármesteri Hivatal 
• Településellátó Szervezet   (TESZ) 

Helyi Kisebbségi Önkormányzat : 
• Szerb Kisebbségi  Önkormányzat (SZKÖ) 

 
Göd Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bevételeiről és 
kiadásairól - a kiemelt tételeket figyelembe véve – a  3. számú mellékletben tájékoztatjuk Önöket. 
 
Önkormányzati szinten a bevételek 1 992 712 eFt-ra, a kiadások 1 910 480 eFt-ban teljesültek 
(nettó, azaz finanszírozás nélküli).   
 
A bevételek és a kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az 1. és a 2. számú 
melléklet tartalmazza. A teljesítések magyarázata az önállóan gazdálkodó intézmények 
(Polgármesteri Hivatal, Településellátó Szervezet) szöveges értékelésében található.  
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BEVÉTELEK 
 
A Polgármesteri Hivatal 2010. I. félévi bevétele 1 768 673 eFt, mely a módosított előirányzat 
50,85% -os teljesülésének felel meg. Megoszlásuk: 

 

Bevételek megoszlása
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1. Intézményi működési bevételek 
 
Az bevételek teljesítése 40 077  eFt, ami 51,91%. 
 
Az intézményi működési bevételek között legnagyobb arányt a kamatbevételek képviselik: a befolyt 
kamatbevétel 28 521 eFt, a féléves teljesítés 57%. Ez a rövidlejáratú betétlekötés eredményeként 
realizálódott. A lekötött betét állománya 800 000 eFt.  
A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1 878 eFt, ami az igazgatási szolgáltatások 
bevétele. 
Egyéb saját bevételek teljesítése 83%. A bevételek nagyrészt bérleti és lízingdíj bevételekből  
(2 772 eFt), továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből (1 922 eFt) származik. 
Áfa bevételek, visszatérülésekből befolyt bevétel 2 539 eFt, amely a tervezett előirányzat 17%-a. 
 
 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  
 
A bevételek teljesítése 672 984  eFt , 46%. 
  
Az adóbevételek részletes bemutatása a 11.sz mellékletben található. 
A helyi adókból befolyt bevétel 409 360 eFt, ez 44%-os teljesítésnek felel meg. 
Az iparűzési adóból 248 694 eFt realizálódott, ez 43%-a a tervezett adónak. 
Építményadóból származó bevétel 134 756 eFt. 
Átengedett központi adókból származó bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak: SZJA helyben 
maradó része után 173 069 eFt a teljesítés, a gépjárműadóból 73 214 eFt bevétel realizálódott. 
 
 
 

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
 
 A bevételek teljesítése 8 145 eFt, 13%.  
 
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 7 328 eFt, ami elmarad a tervezett 56 900 eFt-tól. 
A pénzeszköz átvételekből származó bevételek részletezése a 10/a mellékletben találató. 
 
 



 178

 
4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 

 
A bevételek teljesítése 643 871  eFt, 53%. 
 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 405 512 eFt, teljesítés 53%. A bevételek avi 
rendszerességgel történő folyósítással, valamint igénylés alapján kerülnek hozzánk.  
Támogatás értékű bevételek részletezése a 10/a mellékletben megtalálható. 
 
Támogatás értékű felhalmozási bevételekre érkezett támogatás 48.873 eFt. Az alábbi jogcímeken, 
meghatározott feladatokra érkeztek: 
Központi költségvetési szervtől 
-bölcsőde építés támogatására 47.841 eFt-ot.A beruházás befejeződött. 
-Kerékpárút építésére 1.032 eFt támogatásban részesültünk.    
 
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 13.655 eFt, ami az előirányzattal 
megegyezik. 
 
 

5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 
 
A bevételek teljesülése 68 eFt, 
 
2010-ben behajtott kintlévőségünk 50 e Ft. Helyi lakásépítési támogatásból származó hátralékunk 
1 200 eFt 
 
 

6. Hitelfelvétel Államháztartáson kívülről 
 
2009. december 31-én a Polgármesteri Hivatal, folyószámlahitel állománya 362 487 eFt. 2010. június 
30-án 375 976 eFt. Likviditási problémát okoz az idén is a beruházási pályázati pénzek 
megelőlegezése.  
 
 
 

7. Pénzmaradvány igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevétel 
 
A bevételek teljesülése 27 552  eFt, 5%. 
 
A pénzmaradványban jóváhagyott, pénzforgalomhoz köthető felhalmozási és működési célú kiadások 
teljesítése részben megtörtént. 
 
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege -74 072 eFt. 
 
 
 

KIADÁSOK 
 
 
A Polgármesteri Hivatal 2010. I. félévi kiadásai 1 691 358 eFt, mely a módosított előirányzat 
48,63% -os teljesülésének felel meg. Megoszlásuk: 
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Kiadások megoszlása
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1. Személyi juttatások 

 
2010. I. féléves teljesítés 154 530 eFt, 45,67%. 
 
A kiadás tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, valamint a külső személyi 
juttatások teljesítését. 
 
 

2. Munkaadókat terhelő járulékok 
 
Kifizetett összeg 42 238 eFt, 50,28%. 
 
A TB járulék és a munkaadói járulék mellett itt található a táppénz hozzájárulás, egészségügyi 
hozzájárulás, START kártyával rendelkezők után fizetendő 15%-os járulék, valamint a munkaadókat 
terhelő egyéb járulékok. 
 
 

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 
 

Kiadások teljesítése 190 763 eFt, 50,72%. 
  
Teljesítés szerződés, vagy megrendelés alapján történik. A féléves teljesítés a tervezettnek 
megfelelően alakult. 
Legjelentősebb kiadások a szolgáltatási kiadások, 50 334 eFt, melynek teljesítése közel 50%-os. Az 
egyéb dologi kiadások teljesítése 38 700 eFt.  
A kamatkiadásokra 38 126 eFt-ot fordítottunk. Ennek 50%-a a kötvény kamatfizetéséből származik. A 
devizaárfolyamok alakulása miatt a költségvetésben tervezetthez képest várhatóan megemelkedik az 
októberben esedékes kamatfizetési kötelezettségünk. 
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4. Államháztartáson belüli támogatások, támogatás jellegű kiadások 
 
Támogatás összege 730 769 eFt, teljesítése 52%. 
 
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása 716 702 eFt, ez 52%-os teljesítést jelent.  
Támogatásértékű működési kiadások részletezése a 10. sz. mellékletben található. 
 
 

5. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 
 
Átadott összeg 69 158 eFt, 55%. 
 
A pénzeszközátadások részletezése a 10. sz. mellékletben található. 
 
 

6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások 
 
Juttatások összege 60 933 eFt, 56%. 
 
Szakmai beszámoló csatolva. 
 

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 
Juttatások összege 1 315 eFt, teljesítése 44%. 
 
 

8. Felújítási kiadások 
 
Kiadások 1 762 eFt., 3,41%-os teljesülés. 
 
A felújítások részletezése a 8. sz. mellékletben található. 
 
 

9. Felhalmozási kiadások 
 
Összege 49 169 eFt, 29%-ban teljesültek a tervezetthez képest. 
 
 Felhalmozási kiadások részletezése a 8/a. sz. mellékletben található. 
 
 

10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 
 
Teljesítés: 100% 
 
A hitelek törlesztése szerződés szerint a költségvetésben tervezett szerint történt. Törlesztési 
elmaradásunk nincs. 
 
Fennálló hosszúlejáratú  hitelállomány 2010.06.30-án: 
Balázsovits János sportcsarnok építés 73 635 eFt 
Útépítés   459 300 eFt 
Csapadékvíz elvezetés 24 600 eFt 
Összesen:  557 535 .eFt 
    
 Az  2010. évi költségvetés tartalékának alakulásáról a Pénzügyi Osztály   által elkészített  9. számú 
mellékletben tájékoztatjuk  Önöket. 
 
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -48 403 eFt.  
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Az Önkormányzat lekötött pénzeszköze 2010.06.30-án:  800 000  eFt 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
Markó József: a Településellátó Szervezet a zöldhulladék kezelésére 7 mFt pótelőirányzatot igényelt.  
 
Pinczehelyi Tamás: mit takar a zöldhulladék megsemmisítés? 
 
Dr. Hetényi Tamás: komposztáló telepre szállítják át a zöldhulladékot.  
 
Markó József: a jövőben a szemétszállítás és a zöldhulladék kezelés díját igazságosabbá kell tenni. 
Hallott olyan településről, ahol chipkártyás rendszerrel végzik a szállítást.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

120/2010. ( IX. 22. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

7 000 000 Ft pótelőirányzatot biztosít a Településellátó Szervezet részére a zöldhulladék 
megsemmisítésével kapcsolatban felmerült bevételi elmaradásának fedezetére. 

 
Forrás: működési tartalék szabad keret 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
9./ Pótelőirányzat biztosítása – Kossuth tér megújítása 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök                                          
 
Markó József: a testület döntött a Kossuth tér felújításáról. A Petőfi tér és a Beck Ö. Fülöp tér már 
megújult, a Kossuth teret követően a Bozóky tér kerül sorra.  
 
Kovacsik Tamás: elkészült a csapadék elvezető rendszer, megkezdődött az útburkolat kialakítása, 
valamint elkészült a cukrászda épülete. A pótelőirányzat az eddig elvégzett munkák kifizetéséhez 
szükséges. Kérte, hogy a Képviselő-testület személyesen is győződjön meg a közterület 
megújulásáról, melyre rendkívül nagy igény volt. Megköszönte, hogy a Képviselő-testület kiállt a 
közterületek megújítása és a járdák építésének szükségessége mellett.  
 
Markó József: a tér megújítása nem politikai kérdés. A Kossuth tér kapcsán egy fasor jelentett kezdeti 
problémát, de a város magáénak érezte ennek a munkának a szükségességét.  
 
Dr. Pintér György: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az elterjesztésben szereplő 
forrás megnevezésének módosítását kérte. A pótelőirányzat fedezete: a felhalmozási tartalék - Fiducia 
kötvény. 
Pinczehelyi Tamás: az előterjesztésben elfogadott tervek munkálataihoz igényelnek pótelőirányzatot. 
Folyamatban lévő és finanszírozott munkákhoz nem pótelőirányzatot szoktak igényelni.  
 
Kovacsik Tamás: a pótelőirányzat valóban nem helyes kifejezés. A költségvetésben 5 mFt-ot 
határoztak meg a munkálatokra, ennek kiegészítésére van szükség.  
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Markó József: az eredeti előirányzat nem elegendő, valóban pótelőirányzatra van szükség.  
 
Pinczehelyi Tamás: a kifejezés helyes, miután a beruházási költség háromszorosáról kívánnak 
dönteni. A tervezett előirányzat többszörösét kívánják a Kossuth térre fordítani, ezért azt jobban meg 
kell indokolni az előterjesztésben.  Mi az oka annak, hogy a tervezett beruházási költség 
többszörösébe fog kerülni a Kossuth tér? 
 
Markó József: egy 5 mFt-os induló kerettel kezdték meg a munkálatokat. A többség tisztában volt 
azzal, hogy többe fog kerülni. A beruházás összes költségét senki nem jelölte meg 5 mFt-ban.  
 
Kruzslicz István: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ülésén nem támogatta az 
előterjesztést. A tervezett 5 mFt helyett közel 20 mFt-ot kívánnak a Kossuth térre fordítani, de 
valószínű, hogy ez az összeg tovább fog emelkedni. Nem a felújítás ellen van, hanem a helytelen 
költségvetési tervezéseket nem tudja elfogadni.  
 
Pinczehelyi Tamás: továbbra is fenntartja, hogy vagy nagyon rossz tervezés történt, vagy nagyon 
rosszul készítették elő a beruházást. Elfogadhatatlan, hogy egy tervezett költségnek a háromszorosát 
kívánják elfogadtatni két soros előterjesztésben. Kérte, hogy az előterjesztést megfelelően készítsék 
elő, szolgáljanak magyarázattal.  
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság műszaki szempontból tárgyalta az előterjesztést. Ott 
részletesen szerepeltek a munkálatot: tereprendezés, burkolatbontás, csapadékvíz elvezetés, stb. 
Jelenleg a térkőburkolás folyik. Az azt követő munkálatok összegét még nem tudják tervezni.  
 
Markó József: az előkészítés és a munkálatok hónapok óta folynak. Bízik abban, hogy ez a Képviselő-
testület a lakosok érdekeit helyezi előtérbe, és a tér rendezése befejeződik.  
 
Lenkei György: a lakosság véleménye alapján nyilvánvaló, hogy a Kossuth tér rendezésére szükség 
van, és ez egy hosszú távú beruházás.  
 
Markó József: nem egy választási kampány részről van szó, a tér rendezésére szükség van.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a pontos tervezési költségek azért nem voltak ismertek, mert rendkívül 
sok bizonytalan tényező volt a tervezés során. Véleménye szerint a tervek jók, a kivitelezés 
színvonala is elfogadható. Amennyiben többet terveztek volna be, lehetséges, hogy nem került volna 
mind felhasználásra. Az időjárás függvényében jó lenne, ha idén befejezésre kerülne a tér rendezése.  
 
Pinczehelyi Tamás: az összeg nem fogadható el, és feltételezte, hogy annak nagy része már 
kifizetésre került.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2010. ( IX. 22. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a  Kossuth tér megújítására 14.848 e Ft pótelőirányzatot biztosít,  
melynek fedezete  a felhalmozási tartalék -  FIDUCIA kötvény. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
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10./ A 8/2010. (I.28.) Korm. rendelettel közzétett Vis maior tartalék igénylése    
     - pályázat a dunai  árvíz védekezési költségeire  

Előterjesztő: Markó József polgármester                  
 

Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

122/2010. ( IX. 22. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a 8/2010. (I.28.) Korm. rendelettel közzétett Vis maior tartalék igénylés kapcsán az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Árvízi védekezési költség:   1.404.581 Ft 
Saját erő:         1 Ft 
Biztosító kártérítése:      0 Ft 
Vis maior igény:      1.404.580 Ft   
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy saját erejéből a védekezés költségeit nem tudja megoldani. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatás igénylésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 

    Farkas Zoltánné polgári védelmi ügyintéző 
 
 
 
 
Dr. Pintér György javasolta, hogy az oktatási intézmények kérelmeit együttesen tárgyalják.  
 
 
A Képviselő-testület 13 igen  - egyhangú – szavazati aránnyal a 11. és a 13.2 napirendi pontot 
együttesen tárgyalja.  

 
 
 
 

11./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény státuszigénye 
13.2 Huzella Tivadar Általános Iskola és a Németh László Általános Iskola és Alapfokú  
        Művészetoktatási Intézmény portás álláshelyeire átcsoportosítás kérése 

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                  
  

Dr. Pintér György: ismertette az előterjesztéseket és a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 
döntéseit. 
 
Sellyei Noémi: a Közművelődési és Oktatási Bizottság is bizottság tárgyalta az előterjesztéseket, 
melyeket elfogadásra javasoltak. Az intézményvezetők tájékoztatása alapján nincs szükség 
pótigényre. 
 
Dr. Nagy Atilla: kérte, hogy az álláshelyeket szeptember 1-től engedélyezzék, és kerüljön törlésre a 
„szak” kifejezés a feladat szóból.  
 

 
 

A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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123/2010. ( IX. 22. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület  jóváhagyja, hogy  
 
• 2010. szeptember 1. napjának hatályával a Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény általános iskolai feladatához egy fél pedagógus álláshelyet bővítsen 
azzal a megkötéssel, hogy ehhez többletforrást nem igényelhet és nem tervezhet, az álláshely 
fedezetét a meglévő és ellenkező rendelkezésig rögzített túlórakeret adja. Felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon az önkormányzat költségvetési rendeletében a Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény általános iskolai feladatához rendelt engedélyezett álláshelyek 
számának 70 fő- és 1 részállásról 71 főállásra emeléséről. 
• 2010. szeptember 1. napjának hatályával a  Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény általános iskolai feladatához további egy fő technikai dolgozó 
álláshelyet bővítsen azzal a megkötéssel, hogy ehhez többletforrást nem igényelhet és nem tervezhet, 
az álláshely fedezetét az intézmény dologi előirányzatából e döntéssel a személyi előirányzathoz 
átcsoportosított 120.000.-Ft/hó forrás adja. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzat 
költségvetési rendeletében a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
általános iskolai feladatához rendelt engedélyezett álláshelyek számának 71 főállásról 72 főállásra 
emeléséről.  
• 2010. szeptember 1. napjának hatályával a  Huzella Tivadar Általános Iskola általános iskolai 
feladatához további egy fő technikai dolgozó álláshelyet bővítsen azzal a megkötéssel, ehhez 
többletforrást nem igényelhet és nem tervezhet, az álláshely fedezetét az intézmény dologi 
előirányzatából e döntéssel a személyi előirányzathoz átcsoportosított 120.000.-Ft/hó forrás adja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzat költségvetési rendeletében a Huzella Tivadar 
Általános Iskola általános iskolai feladatához rendelt engedélyezett álláshelyek számának 63 fő- és 7 
részállásról 64 fő- és 7 részállásra emeléséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

              
11./ Névhasználati kérelem – Csiga-Biga Göd Alapítvány 

 Előterjesztő: Markó József polgármester                 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy az alapítvány neve ne Csiga-Biga Göd 
Alapítvány, hanem Göd az megnevezés elejére kerüljön, vagyis Gödi Csiga-Biga Alapítvány legyen.  
 
Kruzslicz István: két másik óvodai alapítvány sem használja a Göd megnevezést, mert a később 
esetleg még más igénnyel is felléphetnek.  
 
Detre László: miért nem szerepelt az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság előtt az előterjesztés? 
 
Dr. Pintér György: javasolta, hogy más néven szerepeljen az alapítvány.  
 
Dr. Szinay József: a névhasználatot a Képviselő-testület engedélyezheti, és a cégbírósági 
bejegyzéshez szükséges a Képviselő-testület határozata.  
 
Markó József: amennyiben a kérelmező Gödi Csiga-Biga Alapítványként nyújtja be a kérelmét, akkor 
javasolta, hogy támogassák.  
 
Pinczehelyi Tamás: a Képviselő-testület nem határozhatja meg az alapítvány nevét, az alapítványnak 
kell nyilatkoznia arról, hogy ezen a néven kíván-e működni. Véleménye szerint komolytalan az 
alapítvány alapítására vonatkozó bejegyzési kérelem.  
 
Szabó Csaba: a többi gödi alapítvánnyal szemben előnyhöz jutna a Csiga-Biga Alapítvány.  
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Markó József: a többi alapítvány nem fordult kéréssel a Képviselő-testülethez. Ebben a formában 
elutasításra javasolta a névhasználati kérelmet. 
 
Dr. Pintér György: véleménye szerint ez megkülönböztető lenne a többi alapítvánnyal szemben, 
elutasításra javasolta a kérelmet.  
 
Kruzslicz István: szintén elutasításra javasolta a kérelmet, és véleménye szerint előnyhöz juttatnák a 
többiekkel szemben.  
 
Dr. Nagy Atilla: a kérelmező tájékoztatatta arról, hogy a Csiga-Biga név már foglalt. Javasolta, hogy 
alternatívaként jelezzék a „Gödi” jelző más sorrendben történő használatát.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a cégbíróságnál a hiánypótlások rendkívül sok időt vesznek igénybe.  
 
Markó József: szavazásra bocsátotta a Csiga-Biga Göd Alapítvány elnevezés támogatását.  
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

124/2010. ( IX. 22. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elutasította Bosákné Szűcs Edina kérelmét a Göd név  használatára vonatkozóan 

a „Csiga-Biga Göd Alapítvány” formában történő megnevezésében.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
Markó József: javasolta, hogy a Gödi Csiga-Biga Alapítvány elnevezéshez járuljanak hozzá, 
amennyiben a kérelmező elfogadja az elnevezést.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

125/2010. ( IX. 22. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Gödi Csiga-Biga Alapítvány megnevezésében a „Göd” név használatához.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
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Egyebek 
 
12.2 Gödi gázló kotrás, környezetvédelmi hatástanulmány 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök  
 
Bertáné Tarjányi Judit: ismertette az előterjesztést. Egy európai uniós projektről van szó. A 
szakbizottságot megtárgyalták az előterjesztést, ezt követően tárgyalásokat folytattak. A szakhatósági 
állásfoglalást szeptember 24-ig kell a felügyelőség részére megadni. Javasolta a Városfejlesztési 
Bizottság határozati javaslatának elfogadását.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen  - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

126/2010. ( IX. 22. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
elviekben egyetért a „Gödi Gázló Környezeti hatástanulmány”-ban foglaltakkal, az eljárás 
valamennyi további szakaszában ügyfélként részt kíván venni.  
 
Az alábbi kikötéseket javasolja a szakhatósági véleménybe foglalni: 

1. A parti ingatlanok állapotfelmérése a kotrás előtt, mivel a legutóbbi kotrás jelentős kárt 
okozott a parti épületekben és építményekben. 

2. Kéri a bizottság a tervezőket, hogy vizsgálja meg, hogy a mederadottságok 
figyelembevételével nem felel-e meg a 120 m széles hajózóútvonal ezen a szakaszon. 

3. A gyalogos hídra (átkelési lehetőséget biztosító bármilyen építményre) a járművek 
behajtásának megakadályozása. Kialakításáról egyeztetés az önkormányzattal a 
tervezés előkészítésének fázisától folyamatosan. 

4. A kiságból a motoros vízi járművek kitiltása (kivéve a hatóságok és a kezelők 
járműveit.) A kotrás hullámveréstől való védelme, az élővilág védelme és a parti 
lakóterület zajtól történő védelme egyaránt indokolja a tiltást. 

5.  A sziget menti partszakasz 10 méteres sávjának szabadon hagyása, az üzemelés 
közbeni karbantartás céljára. 

6. Az eljárás minden szakaszában Göd Város Önkormányzatának a bevonása a 
továbbiakban is, így különösen a kiság kotrásánál alkalmazott technológia, a kisági 
kotrás nyomvonala, kialakítása, a kishíd műszaki megoldása tekintetében. 

 
Határidő: 2010. szeptember 22. 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Markó József: megköszönte a képviselőknek és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a választási 
ciklusban végzett munkáját. Megköszönte a lakosság és a civil szervezetek támogatását. Az 
önkormányzati választáson induló jelölteknek sok sikert kívánt.  
 
Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
             Markó József          Dr. Szinay József 

   polgármester       jegyző 
 
 
 
 

Szaszovszky Olga 
         jegyzőkönyvvezető 

 


