
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 21-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Szabó Csaba nincs jelen. 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Bejelenti, hogy Sándor István hosszantartó betegség után elhunyt és pénteken 
11 órakor lesz a temetése. Felkéri a jelenlévőket, hogy egy perces felállással emlékezzenek meg a volt 
polgármesterről. 
 
 
A testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele, bizottsági tagok névsorának módosítása az SZMSZ-ben 
Előterjesztő: Markó József Polgármester 

 
2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (bizottsági feladat- és hatáskörök átalakítása) 
Előterjesztő: Markó József Polgármester 

 
3./ Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
4./ Egyebek 
 
 
 
1./ Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele, bizottsági tagok névsorának módosítása az SZMSZ-ben 
Előterjesztő: Markó József Polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A bizottságok létszámát csökkentették.  
 
Rábai Zita elmondja, szerették volna, ha VVE egyik tagja is bekerül valamelyik bizottságba, ami nem történt 
meg. A jelenlegi beterjesztés véleménye szerint nem tükrözi a választási eredményt. A bizottságok 
összetételével kapcsolatban komoly kifogása van.  
 
Dr. Szinay József úgy látja, hogy nincs itt minden külsős bizottsági jelölt, ezért kötelező zárt ülésen dönteni.  
 
Rábai Zita ügyrendi hozzászólása, hogy mivel nincs vita a jelöltekről, ezért nem indokolt a zárt ülés. 
 
A testület a zárt ülést 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 
A testület ezt követően zárt ülés keretében tárgyalja a napirendi pontot, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott döntést.  
 
Ezt követően a bizottságok megválasztott külsős tagjai leteszik az esküt, Dr. Szinay József felolvassa az eskü 
szövegét, majd a jelenlévő megválasztott külsős tagok aláírják az esküokmányt.  
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Dr. Szinay József elmondja, hogy a megszavazott bizottsági tagokat be kell emelni az SZMSZ-be is, ezért 
erről külön kell szavazni. Az a megválasztott bizottsági tag, aki a mostani ülésen nem volt jelen, a következő 
testületi ülésen teheti le az esküt, addig az üléseken nem szavazhat és tiszteletdíja sem kaphat. 
 
A testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 26/2010. (X. 22.) sz. Ök. rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2009. (IV. 24.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 5. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

5. sz. melléklet 
Az állandó bizottságok tagjainak névsora és a bizottságok feladat- és hatásköre 

 
Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra Bizottság tagjai  

 
Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság 

5 főből áll 
3 fő képviselő 
 
2 fő nem képviselő tag 

Forró Gábor elnök 
Szabó Csaba 
Dr. Bognár László 
Lengyel György  
Nemes Krisztián 

   
Közművelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság 

7 főből áll 
4 fő képviselő 
 
 
3 fő nem képviselő tag 

Dr. Bognár László elnök 
Sipos Richárd 
Rábai Zita 
Hlavács Judit  
Farkas Márton 
Kis-Simon László 
Czadró József 

   
Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 

7 főből áll 
4 fő képviselő 
 
 
3 fő nem képviselő tag 

Kovacsik Tamás elnök 
Szabó Csaba alelnök 
Lenkei György  
Csányi József 
Nagy Károly 
Balogh György 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva 

   
Szociális Bizottság 3 főből áll 

2 fő képviselő 
1 fő nem képviselő tag 

Lenkei György elnök 
Csányi József 
Frey Lászlóné 

 
2.§ 

 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
               polgármester                jegyző 

 
 
 
2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (bizottsági feladat- és hatáskörök átalakítása) 
Előterjesztő: Markó József Polgármester 
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Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 27/2010.(X. 22.) sz. Ök. rendelete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 14/2009. (IV. 24.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§  

A rendelet 24.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
24.§ (2) Állandó bizottságok 

- Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
- Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
- Szociális Bizottság. 

 
2.§ 

 
A rendelet 5. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A „Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság feladat- és hatáskörei” cím helyébe, valamint az 
„Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatáskörei” cím helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság feladat-és hatáskörei”  
(2) Az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatáskörei cím alatt felsorolt feladatok 
számozása a 19- 29. sorszámot kapja.  
 
(3) A „Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat-és hatáskörei” cím helyébe, valamint a „Sportbizottság 
feladat- és hatáskörei” cím helyébe az alábbi szövegrész lép: „Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
feladat-és hatáskörei”  
 
(4) A Sportbizottság feladat- és hatáskörei cím alatt felsorolt feladatok számozása a 15- 29. sorszámot kapja.  
 
(5) A „Városfejlesztési Bizottság feladat-és hatáskörei” cím helyébe, valamint a „Környezetvédelmi 
Bizottság feladat-és hatáskörei” cím helyébe az alábbi szövegrész lép: „Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei”  
 
(6) A Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei cím alatt felsorolt feladatok számozása a 15- 19. 
sorszámot kapja. 
 

3.§ 
 
(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes szövegében a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 
szövegrészt a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság szövegrész váltja fel.  
 
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes szövegében az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottság 
szövegrészt a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság szövegrész váltja fel.  
 
(3) A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes szövegében a Közművelődési és Oktatási Bizottság 
szövegrészt a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság szövegrész váltja fel.  
 
(4) A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes szövegében a Sportbizottság szövegrészt a Közművelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság szövegrész váltja fel.  
 
(5) A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes szövegében a Városfejlesztési Bizottság szövegrészt a 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szövegrész váltja fel.  
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(6) A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes szövegében a Környezetvédelmi Bizottság szövegrészt a 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szövegrész váltja fel.  
 

4.§ 
 
Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József  
          polgármester        jegyző 

 
 
 
3./ Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak a zárt ülésről. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 6 nem, 4 tartózkodással nem fogadja el. 
 
Rábai Zita: az előterjesztéssel kapcsolatban el kell mondania, hogy a hivatal működésével kapcsolatban sok a 
kifogás. Ezt befolyásolja a jegyző tevékenysége is. Tudomása szerint az ÁSZ vizsgálat is a jegyző 
munkájában talált kifogást. Ahhoz, hogy címzetes főjegyzőnek jelöljék, ezeken a problémákon változtatni 
kell. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy az ÁSZ által megállapított hibák nem komolyak, hanem csak apróbb 
hibák, amik korrigálásra kerültek. Véleménye szerint a hivatal ügyfélbarát.  
 
Dr. Nyitrai Judit elmondja, hogy a hivatalban két féle üggyel foglalkoznak. Az államigazgatási hatósági 
ügyek megítélése nem a testület által eldöntendő kérdés. A kollégáknak a jogszabályok alapján kell 
eljárniuk, még ha nem is értenek vele sok esetben egyet. A testületnek az önkormányzati ügyek intézése 
alapján kell megítélnie a hivatalt.  
 
Markó József szerint a hivatal dolgozói tevékenységük során a jogszabályokat betartva, szakmai döntéseket 
hoztak. 
 
Rábai Zita szerint a jegyző munkáját teljes körűen kell vizsgálni, amikor címzetes főjegyzői címre terjesztik 
fel.  
 
Lenkei György szerint a hivatalban a kollégák empatikusak és nagy együttérzéssel dolgoznak.  
 
Markó József elmondja, hogy a vitás kérdések jelentős része szomszédvitákból adódik. Véleménye szerint a 
hivatal becsülettel dolgozik.  
 
Sipos Richárd szerint ebben a döntésben mindenkinek a szubjektív véleménye alapján kell szavaznia.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 

135/2010. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
A címzetes főjegyzői cím adományozásának eljárási szabályairól szóló 44/2001.(XII. 27.) BM rendelet 1.§ 
(1) bekezdése szerint Göd Város Önkormányzatának Jegyzője Dr. Szinay József jegyző részére címzetes 
főjegyzői cím adományozását javasolja.  
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Igazolja, hogy Dr. Szinay József a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 30/B §(1) bekezdés 
a-b) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel. A cím adományozását megelőző tíz évben folyamatos 
jegyzői tisztséget töltött be, „kiválóan alkalmas” minősítéssel.  
 
Felkéri Markó József Polgármestert, hogy ezen határozatot a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez 
felterjessze. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József Polgármester 
 
 
4./ Egyebek 
 
I./ Rendőrőrs támogatása 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

136/2010. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja Göd Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közötti azon szerződést, 
amely szerint Göd Város Önkormányzata a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére 300.000.-Ft összegű 
támogatást biztosít üzemanyag kártya formájában arra a célra, hogy azt a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
Gödi Rendőrőrs használatban lévő szolgálati gépjárművek üzemeltetésére használja fel. A felhasználás 
határideje: határozatlan idejű. 
A támogatás csak ezen célra használható fel. 
Fedezet: általános működési tartalék 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Markó József elmondja, hogy korábban több olyan jelzés érkezet hozzá, miszerint a váci kórházból elküldik 
a gödi betegeket Kistarcsára. Felvették a kapcsolatot az ÁNTSZ-el és a kórház igazgatójával, akik 
megnyugtatták, hogy a gödi betegeket továbbra is ellátják a váci kórházban.  
 
Dr. Szinay József kéri a pártok képviselőit, hogy a választási plakátokat november 3-ig szedjék le. A városi 
ünnepség holnap 17 órakor a művelődési házban lesz. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
         polgármester               jegyző 
 
 

 
Jónásné Héder Hedvig 
        jkv. vezető 


