JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 22-i ülésén a
Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát. Bejelenti, hogy a 3. napirendi pontot még a mostani
ülésen nem tárgyalnák.
A képviselő-testület 11 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Szirt-Invest együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Dr. Kovács Balázs ügyvéd
2./ Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. alapítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
4./ Partium Népfőiskola támogatási kérelme
Előterjesztő: Markó József polgármester

1./ Szirt-Invest együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Dr. Kovács Balázs ügyvéd
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Dr. Pintér György ügyrendi javaslatában elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy zárt
ülésen tárgyalják a napirendet.
A testület az ügyrendi javaslatot 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
A testület 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja a zárt ülést, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot.

2./ Városi Kommunikációs Nonprofit Kft alapítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Azt szeretné, ha az egyes speciális területekhez megfelelő
szakembereket tudnának rendelni. Ennek egyik lépése lenne a kommunikációs kft létrehozása. A cél
az, hogy a média kezelése jobb legyen és a költségek ne legyenek magasabbak, mint jelenleg.
Véleménye szerint hatékonyabb és jobb megoldás lenne a kft létrehozása, mint a jelenlegi megoldás.
Az sem lenne baj, ha a speciális területekre külön cégeket hoznának létre. Amennyiben a városnak
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egységes műsort akarnak szolgáltatni, akkor mind a két szolgáltatóval meg kell állapodni.
Amennyiben új vállalkozót hoznak, akkor új jogot kell kérni a műsorszolgáltatótól. Azt kell elérni,
hogy az új kft mind a két szolgáltatónál szerezzék meg a szolgáltatói jogokat, a Rubiconnál is legyen
fejállomás. Mindkét szolgáltatónál meg kell szerezni az analóg és a digitális jogokat. Ez lenne az első
feladat, a többi feladatot sorba adnák át a kft-nek. A legfontosabb azonban, hogy a kft megalakuljon.
A másik fontos kérdés a személyi kérdés. A másik, ami felmerül az ÁFA kérdése, ami a kft esetében
visszaigényelhető. A távolabbi célok között szerepel, hogy a kft foglalkozzon és fejlessze az
idegenforgalmat is.
Hlavács Judit úgy érzi, hogy nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiségű információ, ezért
tartózkodni fog.
Forró Gábor elmondja, hogy a KOSB és a PEKJB is tárgyalta az előterjesztést. A PEKJB támogatta
azt a javaslatot, hogy határozatlan idejű legyen az ügyvezető kinevezése, kerüljön törlésre a
tervezetből a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló, viszont kerüljön be a munkáltatói jogok
gyakorlása, az alapításánál elegendő lenne a televízós tevékenység.
Sipos Richárd kérdése, hogy a KOSB határozatát erősítik meg a módosításokkal kiegészítve?
Markó József elmondja, hogy a kinevezési, felmentési és a fegyelmi jogkör is a testületnél van
jelenleg is az intézményvezetők tekintetében.
Rábai Zita kérdése, hogyan fog működni a kft, alvállalkozókkal? Egyetlen aggodalma van csak,
mégpedig az, hogy a helyi média átpolitizált lesz. Véleménye szerint a bevételek fedezhetik a
kiadásokat, ennek elvárásnak kell lennie az önkormányzat részéről a kft felé. Kérdése, hogy a
kipontozott részek mikor kerülnek kitöltésre?
Forró Gábor elmondja, hogy a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló nem kötelező ezért azokra
később fognak visszatérni, ezért most kimaradnak az alapító okiratból. Elmondja, hogy még két
tevékenységi kört be lehet tenni az alapító okiratba, melyeket ismertet.
Sipos Richárd az ügyvezető személyét azért nem tudja támogatni, mert nem ismeri megfelelően a
javasolt személyt.
Rábai Zita kérdése, hogy a közbeszerzés ebben az esetben hogyan alakul? Véleménye szerint ennek is
utána kell nézni.
Sipos Richárd szerint több személyt is lehetett volna javasolni az ügyvezető személyére és azokból
lehetett volna választani.
Lenkei György javasolja, hogy fejezzék be a személyeskedő vitát és szavazzanak.
Dr. Pintér György kérdése, hogy Göd város nem kerül be a cég elnevezésébe?
Markó József a javaslatot befogadja.
Dr. Bognár László támogatja, hogy létrejöjjön a kft, mert így biztos, hogy olcsóbb lesz a médiák
működése.
Dr. Kovács Balázs elmondja, hogy az előterjesztésbe szereplő anyag még csak kiindulás volt, azóta
azonban már történtek változások. A közbeszerzés kérdésének utána fog nézni.
Rábai Zita szerint az önkormányzatnak továbbra is közbeszereztetni kell a médiatevékenységet.
Sipos Richárd ügyrendi javaslata, hogy két részletben szavazzanak az előterjesztésről. Az egyik a kft
létrehozása, a másik pedig a személyi kérdés.
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A testület az ügyrendi javaslatot 11 igen szavazattal elfogadja.
A testület a kft megalapítását a módosításokkal együtt 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
167/2010. (XII. 22.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. alapítását elhatározza.
Az alapító okiratot az alábbi módosításokkal együtt elfogadja:
- az ügyvezető kinevezési és felmentési joga a képviselő-testületet, az egyéb munkáltatói jogok
a Polgármestert illetik meg,
- kerüljön törlésre a felügyelő-bizottság és a könyvvizsgáló
- a létrehozandó kft nem közhasznúként fog működni
- a tevékenységi körök között szerepeljen a műsor és televízió-szolgáltatással és készítéssel
kapcsolatos valamennyi tevékenység.
Felkéri az Önkormányzat jogászát a szükséges intézkedések megtételére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Ügyvezető személyét – Rataj András – a testület 8 igen, 3 tartózkodással elfogadja.
168/2010. (XII. 22.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft ügyvezetőjének határozatlan időtartamra Rataj Andrást
választja meg.
Felkéri a Hivatal jogászát a szükséges intézkedések megtételére.
Felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

3./ Partium Népfőiskola támogatási kérelme
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy négy éve ezt a testvértelepülést az
önkormányzat nem támogatta.
Dr. Pintér György ismerteti a fedezetet.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
169/2010. (XII. 22.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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hogy a Partiumi Népfőiskola (Hegyközújlaki Református Egyházközség fenntartó) javára
Hegyközpályi testvértelepülés útján 300.000 HUF értékű pénzbeni támogatást nyújt a népfőiskola
2010. december – 2011. június időszaki előadássorozata megtartása érdekében. Kikötése, hogy a
támogatást szerződés alapján nyújtsa, a támogatott számoljon el a támogatással és rendezze korábbi
támogatásai elszámolását.
A megállapodás-tervezetet megismerte, annak hiányzó részleteinek kitöltése és az előzetes feltétel
teljesítése után engedélyezi a megállapodás megkötését.
A támogatás forrása a 2010. évi költségvetés testvérvárosi kapcsolatok ápolására elkülönített kerete.
Felkéri a jegyzőt a feltételül szabott elszámolások teljesíttetésére és az utólagos elszámolás Képviselőtestület elé terjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
dr. Szinay József jegyző
Mivel több hozzászólás nem érkezik Markó József polgármester megköszöni a részvételt és minden
résztvevőnek és televízió nézőnek kellemes ünnepeket kíván, majd az ülést bezárja.
K. m. f.
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polgármester
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