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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésén 2010. október 12- én
a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy:

Képviselő-testület alakuló ülése

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás végleges eredményéről
Előadó: Dr. Almási Csaba, a Helyi Választási Bizottság elnöke
Dr. Almási Csaba, a Helyi Választási Bizottság Elnöke köszöntötte a megjelenteket. Kérte, hallgassák
meg a Himnuszt. Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket a 2010. évi önkormányzati választások
végleges eredményéről.
Polgármester választás eredménye
Polgármesterjelöltek
Érvényes szavazatok száma
Elekes Balázs LMP
407
Dr. Horváth Viktor Gergő VVE
1628
Markó József FIDESZ-KDNP
2902
Dr. Megyery Csaba JOBBIK-MNF
669
Szegedi Sándor Független
231
Vidák Árpád MSZDP
145
A polgármester választás eredménye:
A polgármester Markó József FIDESZ-KDNP jelölt lett
Egyéni választókerületben mandátumot nyert képviselők
Választókerület
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Név
Lenkei György
FIDESZ-KDNP
Forró Gábor
FIDESZ-KDNP
Kovacsik Tamás
FIDESZ-KDNP
Csányi József
FIDESZ-KDNP
Szabó Csaba
FIDESZ-KDNP
Markó József
FIDESZ-KDNP
Dr. Pintér György
FIDESZ-KDNP
Dr. Bognár László FIDESZ-KDNP

Kompenzációs listáról
mandátumot nyert képviselők
Sipos Richárd JOBBIK-MNF
Hlavács Judit LMP
Rábai Zita

VVE

Dr. Almási Csaba gratulált a képviselőknek megválasztásukhoz, és ünnepélyesen átnyújtotta a
polgármester, és az önkormányzati képviselők részére a megbízólevelüket.
Dr. Almási Csaba ismertette a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 19.§ (1) bekezdését,
mely szerint
19. § (1) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a 32. §
szerint esküt tesz.
32. § A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A polgármester a
megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.
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Dr. Almási Csaba: felkérte az önkormányzati képviselőket, tegyék le esküjüket és írják alá az
esküokmányt.

Képviselők eskütétele - esküokmány aláírása
Képviselők esküjének és fogadalmának szövege
„Én, ……………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a
képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Göd Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Szerb Kisebbségi Önkormányzati képviselő választás eredménye:
Dr. Almási Csaba: ismertette a kisebbségi önkormányzati választás eredményét.
Szerb kisebbségi önkormányzat képviselői
Novákovics Dusán György
Pandurovic Anica
Popovics György
Suput Iván Zsolt
Dr. Almási Csaba gratulált a kisebbségi önkormányzati képviselőknek és ünnepélyesen átnyújtotta a
helyi kisebbségi önkormányzati képviselők megbízóleveleit. Popovics György nem volt jelen, ő a
következő testületi ülésen veheti át a megbízólevelét, és teheti le esküjét.
A Szerb Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek eskütétele külön jegyzőkönyvben szerepel.
Dr. Almási Csaba: az alakuló ülés megnyitására felkérte Csányi József korelnökök.
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Képviselő-testület ülése
1./ A 2010-2014-es ciklusra választott képviselő-testület alakuló ülésének megnyitója
Csányi József, a képviselő-testület korelnöke megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes
és a 2010-2014-es ciklusra megválasztott képviselő-testület alakuló ülését megnyitotta.
Csányi József: ismertette a tervezett napirendi pontokat.
Lenkei György: kérte, hogy a napirendi pontok közé vegyék fel a vörös iszap áldozatainak megsegítésre
vonatkozó előterjesztését.
A Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:
1./ Alakuló ülés megnyitása, polgármester eskütétele
Előterjesztő: Csányi József korelnök
2./ Polgármester programjának ismertetése
Előterjesztő: Markó József polgármester
3./Polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Csányi József korelnök
4./ Alpolgármester megválasztására
a.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
b.) Szavazás
c.) Alpolgármester eskütétele
d.) Alpolgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
5./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
6./Képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Markó József polgármester
7./ Tájékoztatás a vagyonnyilatkozattal és képviselői összeférhetetlenségi eljárással
kapcsolatos szabályokról
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
8./Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára munkacsoport kialakítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
9./ Vörös iszap áldozatainak megsegítése
Előterjesztő: Lenkei György

Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Alakuló ülés megnyitása, polgármester eskütétele
Előterjesztő: Csányi József korelnök
Csányi József: felkérte Markó József polgármestert, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le esküjét.

195

Polgármester eskütétele
A polgármester esküjének és fogadalmának szövege
„Én, Markó József esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Göd város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Csányi József: átadta a polgármesternek a város jelképeit a megbízatása idejére és munkájához sok
sikert kívánt.
2./ Polgármester programjának ismertetése
Előterjesztő: Csányi József korelnök
Csányi József: felkérte Markó Józsefet a polgármesteri programjának ismertetésére.
Markó József: köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési
képviselő asszonyt, valamint a három új képviselőt.
Kiemelte, hogy a 2010-2014. évi önkormányzati ciklus programjának ismertetése nem teljes, elsősorban
a főbb feladatok, célkitűzések szerepelnek benne. Megköszönte a választók bizalmát, és kérte, hogy
programja megvalósításához nyújtsanak segítséget. Elmondta, hogy könnyebb helyzetben vannak,
mint az előző ciklusváltásoknál, mert a testület nagyobb része már volt képviselő, és polgármesterként Göd történetében első alkalommal - lehetőséget kapott a választóktól a második ciklusának betöltésére.
A feladatuk az eddig megkezdett építkező, fejlesztő tevékenység továbbvitele úgy a lakókörnyezet és
az intézményi hálózat, mint a közösségépítés területén. A város szociális érzékenysége és
ellátórendszere kiemelkedő színvonalú. Az önkormányzati és hivatali munkában azonban fontosnak
tartotta a színvonal további javítását. A Hivatal apparátusa kellő számú és képzettségű munkatársból
áll, különösebb változásra nincs szükség, néhány kisebb átszervezéssel azonban hatékonyabbá
szeretnénk tenni a munkát.
Az új választói törvény alapján kisebb létszámmal fog működni az önkormányzat, kevesebb bizottsággal
fogják megoldani a feladatokat. A Képviselő-testület létszáma 17-ről 11 főre csökkent. A kialakult
létszámban szerepet játszott az is, hogy polgármesterként, és a 6-os körzetben egyéni képviselőként is
bizalmat kapott. A bizottságok száma 7-ről 4-re fog csökkenni, és a tagok létszámát is alacsonyan
kívánják tartani, az eddigi 20 külsős tag helyett most 8 külsős tag lesz. A kisebb létszám, a kevesebb
választókerület több munkát jelent majd, ezért a bizottságok kialakításánál törekedni fognak arra, hogy
a külsős tagok egy-egy szakterület jó ismerői legyenek. Tervei között szerepelt egy-egy adott területen
megfelelő szakértelemmel rendelkező külsős alpolgármester alkalmazása, mely már erős ellenállásba
ütközött. A Képviselő-testületnek egy alpolgármestert kell megválasztania, melyre Dr. Pintér György
közgazdászt fogja javasolni.
A strandfejlesztést a helyi lakosság érdekeit figyelembe véve kell folytatni. Az iparűzési adó mértékénél
arra kell törekedni, hogy megtartsák a jelenlegi vállalkozásokat, és újakat is tudjanak Gödre csábítani.
Az útépítéseket tovább kell folytatni, és a belvízelvezető-rendszert karban kell tartani. A lakosság a
korábban kialakított elfolyókat betömte, ráépítettek, ezeket helyre kell állítani. A közterület megújítási
programban már több teret felújítottak, jelenleg a Kossuth téren folynak munkák, majd a Bozóky tér
következik. Az állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére továbbra is tárgyalásokat folytatnak.
A Csapatpihenő átvételére lépéseket tettek. A BM üdülő szerződése jövőre lejár, dönteni kell arról, hogy
továbbra is használni kívánják, vagy visszaadják. Ezen a területen a Duna partra történő szabad
lejárást szeretnék biztosítani. A MÁV-val szintén tárgyalásokat folytatnak. Felsőgödön már megépült a
gyalogos átjáró, jelenleg az alsógödi gyalogos átjáró építése van folyamatban. Az állomáson lévő MÁV
épületek használatba vételéről is tárgyalnak, melyeket rendbe tennének, és a lakosság igényeinek
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megfelelően hasznosítanának. Elkészült a felsőgödi Egészségház, jelenleg a szakrendelések
beindítása a cél. A Fácán épületben elkezdődött az új, 75 fős óvoda építése.
A lakosság demográfiai összetételét figyelembe véve a jövőben újabb óvodára lesz szükség. Sajnos
keveset foglalkoztak az idegenforgalommal és a város marketinggel, ami turisztikai és befektetői
köröket vonzhat Gödre. A pályázati munkákban még többet kell tenni. A város sportélete jónak
mondható, az egyesületek és a tömegsport támogatása továbbra is céljuk. A korábbi gyakorlatnak
megfelelően együtt kívánnak működni a civil szervezetekkel, és az egyházakkal is.
Még egyszer megköszönte a bizalmat, kérte hogy a közélet valamennyi szereplője támogassa
munkájukat, a jó szándék kölcsönös feltételezésével segítsék céljaik megvalósítását.

3./Polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Csányi József korelnök
Csányi József: kérte a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő előterjesztést
fogadják el.
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
127/2010. (X. 12. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Polgármester illetményét 2010. október hó 3. napjától kezdődően 521.800.- Ft/hó összegben állapítja
meg.
A Polgármestert illetménye 30 %-ának megfelelő mértékű költségátalány illeti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

Markó József: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület dönt a polgármester fizetéséről. A
most megállapított mérték nem változott az előző ciklusban megállapított tiszteletdíjához képest, melyet
összegszerűen ismertetett. Elmondta, hogy a költségekről tételesen el kell elszámolnia az APEH felé.
Az előző ciklusban támadás érte a fizetésével kapcsolatban, és amikor kistérségi szinten jutalmat kapott
- melyet ő is megszavazott, - komoly hírverést kapott.
Csányi József: átadta az ülés vezetését a polgármesternek.

4./ Alpolgármester megválasztására
a.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
b.) Szavazás
c.) Alpolgármester eskütétele
d.) Alpolgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: ismertette a választás menetét, melyet jogszabály ír elő.
Dr. Nyitrai Judit: ismertette az ide vonatkozó jogszabályt.
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4/a.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Ötv. 12.§
(6) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást
tarthat a (4) bekezdésben foglalt ügyekben. A (3)-(5) bekezdésben foglaltak a bizottságra is
vonatkoznak.
(4) A képviselő-testület
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása,
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati,
hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Markó József: a titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottsági tagokat kell választani. A
szavazatszámláló bizottság tagjaira az alábbi javaslatot tette:
1./ Forró Gábor
2./ Hlavács Judit
3./ Sipos Richárd
A Képviselő a szavazatszámláló bizottság tagjairól nyílt szavazással, nyílt ülésen határoz.
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal a szavazatszámláló bizottság tagjainak
az alábbi személyeket választotta meg:
128/2010.(X. 12.) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alpolgármester(ek) választásának lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre az alábbi
tagokkal:
1./ Forró Gábor
2./ Hlavács Judit
3./ Sipos Richárd
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

4/b.) Szavazás
Alpolgármester választására vonatkozó szabályok
Dr. Nyitrai Judit elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1)
bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert
választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az
alpolgármester megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával.
Markó József: az alpolgármesteri tisztséget kötelező betölteni. Alpolgármesternek Dr. Pintér György
közgazdász végzettségű képviselőt javasolta.
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Dr. Nyitrai Judit: az alpolgármester választásáról az e célra előkészített szavazólapok segítségével
döntenek. Szavazni a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal lehet. A
titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül. Az alpolgármester megválasztásához minősített
többség szükséges.
Szavazás
A szavazatszámláló bizottság tagjai megállapították, hogy a szavazólapok megfelelőek a választásra,
az előkészített urna üres. Kitöltötték az ennek megállapítására szolgáló ellenőrző lapot és azt a lezárt
urnába elhelyezték.
A képviselők egyenként dobták be az urnába a szavazólapokat.
A szavazást követően a nagyterem melletti helyiségbe vonult a szavazatszámláló bizottság.
A szavazás befejezésével a szavazatszámláló bizottság tagjai megállapították, hogy a szavazás
szabályosan lezajlott, felbontották az urnát, majd a szavazólapok számbavételét követően
megállapították az alpolgármester választás eredményét
Titkos szavazáson Dr. Pintér György alpolgármester-jelölt 11 érvényes szavazatot kapott, ennek
alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
129/2010. (X. 12.) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Göd Város Alpolgármesterévé
Dr. Pintér György-t
választotta meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

4/c.) Alpolgármester eskütétele
Markó József: felkérte Dr. Pintér Györgyöt, hogy tegye le alpolgármesteri esküjét a Képviselő-testület
előtt.
Az alpolgármester esküjének és fogadalmának szövege
„Én, (………………………) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Göd Város fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
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4/d.) Alpolgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: az alpolgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület
az alpolgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg az alpolgármester megválasztását követő első
ülésen dönt. Kérte az előterjesztésben szereplő tiszteletdíj és költségtérítés összegének elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen, 3 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
130/2010. (X. 12. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dr. Pintér György Alpolgármester illetményét 2010. október hó 12. napjától kezdődően 500.000.-Ft/ hó
összegben állapítja meg.
Az alpolgármestert illetménye 20 %-ának megfelelő mértékű költségátalány illeti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

5./Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
- Alpolgármesteri tisztségek számának meghatározása
- Bizottsági struktúra kialakítása
Előterjesztő: Markó József Polgármester
Markó József: ismertette az előterjesztést. A tagok személyére a következő ülésen tesznek javaslatot. A
Képviselő-testület üléseit a jövőben is elsősorban délelőtt, munkaidőben kívánják megtartani.
Terveiknek megfelelően kevesebb bizottságot kívánnak működtetni, kevesebb létszámmal.
Rábai Zita: örömmel vette, hogy a bizottságok száma csökkent, de még így is 11 képviselő tölt be 13
bizottsági helyet. A bizottságokba megfelelő külsős szakembereket tudnának delegálni.
Markó József: a képviselő a bizottságon keresztül tudja képviselni a választóit.
A rendelet 3. sz. mellékletének módosítása, alpolgármesteri státusz meghatározása
A rendelet 5. sz. mellékletének módosítása, bizottsági struktúra kialakítása
A Képviselő-testület 11 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzatának 24/2010.(X. 13.) sz. ök. rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2009. (IV.24.) sz. ök.
rendelet módosításáról
1.§
A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
3. sz. melléklet
A Képviselő-testület tagjainak névsora és lakcíme:
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Polgármester:
Markó József
Főállású alpolgármester: Dr. Pintér György
Egyéni választókerületben mandátumot nyert képviselő
1.
Lenkei György
FIDESZ-KDNP
2.
Forró Gábor
FIDESZ-KDNP
3.
Kovacsik Tamás
FIDESZ-KDNP
4.
Csányi József
FIDESZ-KDNP
5.
Szabó Csaba
FIDESZ-KDNP
6.
Markó József
FIDESZ-KDNP
7.
Dr. Pintér György
FIDESZ-KDNP
8.
Dr. Bognár László
FIDESZ-KDNP
9.
10.
11.

Kompenzációs listáról mandátumot nyert képviselők
Hlavács Judit
LMP
Rábai Zita
Sipos Richárd

VVE
JOBBIK-MNF

Lakcím
2131 Göd, Öregkastély u. 2.
2131 Göd, József Attila u. 36.
2131 Göd, József Attila u. 40.
2131 Göd, Török Ignác u. 4/a
2131 Göd, Rózsa u. 16.
2131 Göd, Jácint u. 12.
2132 Göd, Árpád u. 19.
2132 Göd, Mátyás u. 35.
Lakcím
2131 Göd, Szabadságharcosok
útja 2.
2132 Göd, Rózsa u. 33/c
2132 Göd, Ady E. út 35.

2.§
A Szervezeti és Működési Szabályzat 5. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
5. sz. melléklet
Az állandó bizottságok tagjainak névsora, lakcíme és a bizottságok feladat-és hatásköre
Tagjainak
száma
5 fő

Bizottsági tagok
összetétele
3 fő képviselő
2 fő nem képviselő tag

Elnöke:
Tagjai:
Elnöke:
Tagjai:

Közművelődési, Oktatási és
Sport Bizottság

7 fő

4 fő képviselő
3 fő nem képviselő tag

Elnöke:
Tagjai:

Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság

7 fő

4 fő képviselő
3 fő nem képviselő tag

Szociális Bizottság

3 fő

2 fő képviselő
1 fő nem képviselő tag

Elnöke:
Alelnöke:
Tagjai:
Elnöke:
Tagjai:

Bizottság megnevezés
Pénzügyi Ellenőrző,
Közbeszerzési és Jogi
Bizottság

3.§
Az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatásköreit ezen rendelet kihirdetésének
napjától a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság gyakorolja, ezért az Ügyrendi- Jogi és
Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatáskörei cím helyébe az alábbi szövegezés lép:
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság feladat- és hatáskörei
4.§
E rendelet kihirdetésekor lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Polgármester

Jegyző
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6./ Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: ismertette az előterjesztést.
Dr. Szinay József: a határozati javaslatról szavazni kell.
Rábai Zita: véleménye szerint a tiszteletdíjat csökkenteni lehetne, mert az a legmagasabb mértékben
van meghatározva. A polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíjaknál tartózkodott, mert az a
legmagasabb mértékben van meghatározva, valamint az alpolgármesteri tiszteletdíj emelkedett az
előző ciklusban meghatározotthoz képest.
Hlavács Judit: a tiszteletdíj mértéke elfogadható, ha az megfelelő munkával párosul.
Dr. Bognár László: 6 cikluson keresztül vett részt az alakuló üléseken, és a tiszteletdíj mindig vita tárgya
volt.
Sipos Richárd: miután nem történt emelés, elfogadhatónak tartja a tiszteletdíj meghatározását.
Rábai Zita: javasolta, hogy a tiszteletdíjakat 50 %-kal csökkentsék.
Markó József: szavazásra bocsátotta az 50 %-os mértékű tiszteletdíjat.
A Képviselő-testület 1 igen, 7 nem 3 tartózkodás szavazati aránnyal elutasította a határozati javaslatot.
Markó József: szavazásra bocsátotta az eredeti előterjesztést.
A Képviselő-testület 10 igen 1 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
131/2010. (X. 12. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Képviselők tiszteletdíjáról szóló 23/2003.(VII. 24.) sz. ök. rendeletet nem kívánja módosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

7./Vagyonnyilatkozattal és képviselői összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos
feladatokról tájékoztatás
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A §(1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a
megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül a
törvényben meghatározottak szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván
és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok
kivételével - nyilvános.
Az SZMSZ szerint a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a
helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A §(1)
bekezdése szerinti vagyonnyilatkozatokat.
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Kivizsgálja a polgármester a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény
9.§-ában meghatározott a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezését.
Dr. Szinay József: a napirendi pontról nem kell szavazni, az tájékoztató jellegű.
Markó József: a nyilatkozat elmulasztása a képviselői jog gyakorlásának felfüggesztésével jár.

8./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára munkacsoport kialakítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata indokolt, szabályozni szükséges
többek között a helyi kisebbségi önkormányzat megalakulásával kapcsolatos feladatokat, az új
szervezeti struktúra kialakításával együtt járó változásokat. Jelenleg nincs szabályozva, hogy a
bizottsági ülésen tanácskozási joggal résztvevő nem bizottsági tag hozzászólása. A munkacsoport
feladata a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására javaslattétel a Képviselő-testület felé.
Rábai Zita: volt-e arra példa, hogy a bizottsági üléseken a hozzászólások számát és időtartamát
korlátozni kellett?
Markó József: nincs tudomása arról, hogy erre sor került volna, de a bizottsági elnökök munkáját
segítené a szabályozás. Megkérdezte, hogy kíván-e valaki részt venni a munkacsoportban. A FIDESZKDNP részéről Forró Gábort és Dr. Pintér Györgyöt javasolta a munkacsoportba tagként. A
munkacsoport munkáját a hivatal jogászai, szakemberei segítik majd.
Hlavács Judit: szívesen részt vesz a munkacsoportban.

A Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
132/2010.(X. 12.) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára az alábbi tagokból álló munkacsoportot hozza
létre:
Dr. Pintér György
Forró Gábor
Hlavács Judit
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző
Markó József: jelezte, hogy háromfős képviselő csoport frakcióvezetőt nevezhet meg, akinek az
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a hozzászólási időtartama nagyobb.
Sipos Richárd: a polgármester javaslata arra vonatkozik, hogy közös koalíciót hozzanak létre a frakció
létrejötte érdekében.
Hlavács Judit: kijelentette, hogy az LMP nem kíván frakcióban működni.
Markó József: javasolta, hogy ahol egy tagú a képviselő csoport, nagyobb hozzászólási időt kapjanak.
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Rábai Zita: köszönettel vette, és kérte, hogy a javaslatot vegyék bele a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításába.

9./ Vörös iszap áldozatainak megsegítése
Előterjesztő: Lenkei György
Lenkei György: javasolta, hogy a vörös iszap áldozatainak megsegítésére gyorssegélyként nyújtsanak
500.000.-Ft-os támogatást.
Hlavács Judit: támogatta a határozati javaslatot. Megkérdezte, milyen formában kívánják a támogatást
eljuttatni.
Bábiné Szottfried Gabriella: felvette a kapcsolatot Devecser polgármesterével, hogy megtudja, célzottan
mire van szükségük. Személy szerint 100.000.-Ft-ot utalt át az önkormányzat alszámlájára. A
polgármester tájékoztatása alapján elsősorban munkaerőre és lapátra, védőeszközökre lenne
szükségük. Hétvégén több segítségük van, de sajnos hét közben kevés a munkáskéz.
Rábai Zita: milyen keretből biztosítanák a támogatást?
Dr. Pintér György: fedezete a költségvetés általános tartaléka.
Rábai Zita: valóban szükség van a segítségnyújtásra, de helyben is van erre igény. A gödi löszfal
áldozata szintén segítségre szorul. Azzal fordultak hozzá, hogy a képviselői tiszteletdíjból nyújtson
támogatást, melyhez csatlakozókat vár.
Lenkei György: személyiségi jogok miatt nem mondhat összeget, de a Gödön arányaiban nincs még
egy olyan család, aki ekkora támogatásban részesült volna. A Családsegítő Szolgálaton keresztül
minden támogatást megadnak a családnak. Egy személyes gondozó és egy pszichológus áll a család
rendelkezésére. Nem tartotta elfogadhatónak, hogy ezt a segélyfelhívást kampánycélra fordítsák.
Markó József: polgármesteri keretből is támogatta a családot.
Rábai Zita: a kérés tolmácsolására kapott megbízást, melyet ezen a fórumon kívánt megtenni.
Markó József: megkérdezte a képviselőket, hogy milyen formában és kinek adják a pénzt?
A képviselők javaslata alapján inkább a kisebb települést, Kolontárt kívánják támogatni.
Bábiné Szottfried Gabriella: a kiválasztott önkormányzat számlájára kellene utalni a támogatást, mert a
közös alapba történő gyűjtés csak késve érkezik meg a településekhez.
Markó József: javasolta, hogy a Devecser és Kolontár településeket fele-fele arányban támogassák,
melynek fedezete az általános tartalék.

A Képviselő-testület 11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
133/2010.(X. 12.) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kolontár és Devecser települések részére a vörös iszap károsultjainak
megsegítésére fele-fele arányban 500.000.-Ft gyorssegélyt nyújt.
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Devecser önkormányzat számlaszáma:
11748090-15427085-10070004
Kolontár Adományszámla:
11748090-15427298-06540009
Fedezet: költségvetési általános tartalék
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

Dr. Szinay József: megköszönte Dr. Almási Csabának, a Helyi Választási Bizottság elnökének és a
Választási Bizottság tagjainak, a Szavazatszámláló Bizottságoknak, valamint a Helyi Választási Iroda
munkatársainak a választás során végzett kiemelkedő, gyors és precíz munkáját. Ezt követően
bemutatta a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit.
Markó József: bemutatta a Településellátó Szervezet vezetőit.
Miután több hozzászólás nem volt, Markó József polgármester eredményes választási ciklust és sok
sikert kívánt. Megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.
K. m. f.
Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
jegyző
Szaszovszky Olga
jegyzőkönyvvezető

