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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én a Polgármesteri Hivatal
nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy az egyebekben a Kft finanszírozásával
kapcsolatban lenne döntés, Lenkei György írásban tett egy javaslatot, a 9. napirendi pontnál még
tárgyalni kell a kuratóriumi tagokat is. Az 1. és 2. napirendi pontokat javasolja megcserélni.
Lenkei György a most kiosztott anyagban szerepel a SZB beszámolója, amit tárgyalni kell.
Sipos Richárd az egyebekben a Lenkei utcai belvízhelyzetről, a második a Bölcsőde körüli utak, a
harmadik a Pesti út és Kossuth utca sarkán lévő járda kérdése.
Rábai Zita rendszeres csendháborítással kapcsolatban szeretne érdeklődni.
Markó József elmondja, hogy az általa feltett javaslatokat egyben szavaztatja meg. A többi javaslatot
egyenként fogja megszavaztatni, mivel azokra nem tudtak előre felkészülni. Kéri, hogy az ülést
képviselő asszony ne zavarja a folyamatos gépeléssel.
Polgármester által ismertetett napirendi pontokat a testület 11 igen szavazattal elfogadja.
Markó József elmondja, hogy az ilyen jellegű javaslatokat célszerűbb lenne előre jelezni, hogy
készülni tudjanak rá.
Lenkey utca belvízhelyzetének tárgyalása: 11 igen szavazat
Pesti-Kossuth járdaépítése: 3 igen, 4 nem, 4 tartózkodás
Csendháborítás kérdése: 3 igen, 6 nem, 2 tartózkodással nem fogadja el.
A testület 11 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének II. félévi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
2./ 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester
3./ Képviselői indítvány zöldhulladék-komposztálók elhelyezésére
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő
4./ Gödi Horgász Egyesület tartozásának rendezése
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester
5./ BME városrendezési hatástanulmánya
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
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6./ Támfal építéséhez tulajdonosi hozzájárulás (Szeszgyár lejtő)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
7./ Göd Város Önkormányzata és a Szerb Kisebbségi Önkormányzat együttműködési
megállapodása
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
8./ Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök
9./ Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Markó József polgármester
10./ Göd Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozása (zárt ülés)
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
11./ Ásványvíz értékesítés nyilvános pályázatának eredményére vonatkozó döntés és a szerződés
jóváhagyása (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
Egyebek

I.
II.
III.
IV.
V.

Nonprofit Kft finanszírozása
Nemeskéri út sebességkorlátozása
Szociális Bizottság tájékoztatója
Lenkey utca belvízelvezetése
Sipos Richárd interpellációja

Markó József bejelenti, hogy Mészáros Emília a TESZ főkönyvelője nyugdíjba vonul. A nyugdíjas
éveihez sok sikert kíván. Egyúttal bemutatja az új főkönyvelőt Pappné Patke Máriát.
1./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének II. félévi módosítása
Előterjesztő. Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor a PEKJB kétszer is tárgyalta az előterjesztést és azt elfogadta és elfogadásra javasolta.
Markó József köszönti az önkormányzat könyvvizsgálóját, Fekete Ivánt.
A testület az előterjesztést 9 igen, 2 tartózkodással a rendeletet elfogadja.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (V. 26.) rendelete a
Göd Város Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II. 25.) rendeletének módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Kormányrendelet 68. § (1) bekezdése, valamint a 4/2010.(II.25.) rendelet 14. §-a alapján az
alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.25.)
rendeletét (továbbiakban: R).
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1.§ Az R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
bevételi főösszegét

4 085 956 ezer forintban

kiadási főösszegé

4 042 283 ezer forintban

külső finanszírozási bevételek összegét
külső finanszírozási kiadások összegét

0 ezer forintban
43 673 ezer forintban

állapítja meg.
Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési hiánya nulla Ft. Finanszírozási műveletként 43
673 eFt felhalmozási célú hitel tőketörlesztést vettünk figyelembe, melyet az önkormányzat saját
bevételei terhére kívánja rendezni.
Záró rendelkezések
2. § Az R 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)

Az R mellékletét képező 1-19. számú táblák helyébe e rendelet 1-19. számú táblái lépnek.”

(2)
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. december 31-i hatállyal
kell alkalmazni.
(3)

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
jegyző

A behajthatatlan követelésekről szóló előterjesztést a testület 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
73/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy elfogadja a 2010. évi behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő
kivezetéséről szóló jegyzői beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

2./ 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB a rendelet-tervezetet a könyvvizsgáló jelentéssel együtt
tárgyalta és elfogadta.
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A testület az előterjesztést 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V. 26.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított
4/2010. (II.25.) számú rendelet végrehajtásáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 82. §-ban
előírtaknak megfelelően a következő zárszámadó rendeletet alkotja:
A zárszámadás bevételei és kiadásai
1. § (1)

A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetés teljesítésének
bevételi főösszegét 3 728 687 eFt-ban állapítja meg.

2. § (1)

A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetés teljesítésének
kiadási főösszegét 3 611 101 eFt-ban állapítja meg.
A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-25. sz. táblák mutatják be.

Göd Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek zárszámadási
bevételei és kiadásai
3. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését
1 854 145 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 302 eFt.

4. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését
3 125 072 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 276 eFt.

5. §

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 1 874 542 eFtban állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését
486 029 eFt-ban állapítja meg.
2010. évi költségvetési pénzmaradvány

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat
2010. évi módosított költségvetési
pénzmaradványát 392 345 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:
Polgármesteri Hivatal
Településellátó Szervezet

369 394 eFt
22 951 eFt
Záró rendelkezések

8. §

A zárszámadó rendelet kihirdetése napján lép életbe.

9. §

A rendelet részét képezi az 1-25. számú tábla, amely tartalmazza a Településellátó
Szervezet adatait is.
1. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetés bevételeinek teljesítése
2. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetés kiadásainak teljesítése
3. Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege
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4. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetés
bevételeinek teljesítése szakfeladatonként
5. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetés
kiadásainak teljesítése szakfeladatonként
6. Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek
teljesítése
7. Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú
pénzeszközátvételek teljesítése
8. Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások
teljesítése
9. Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú
pénzeszközátadások teljesítése
10. Göd Város Önkormányzat 2010. évi tartalékainak előirányzata
11. Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett felújítási feladatok feladatonkénti teljesítése
12. Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett beruházási feladatok feladatonkénti teljesítése
13. Göd Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetési
előirányzatainak teljesítése
14. Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési intézményének BEVÉTELI előirányzatainak teljesítése kiemelt tétenként
15. Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési intézményének KIADÁSAI kiemelt tétenkénti teljesítése
16. Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési intézményének BEVÉTELI előirányzatainak teljesítése költséghelyenként
17. Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési intézményének KIADÁSI előirányzatainak teljesítése költséghelyenként
18. Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet
címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonkénti teljesítése
19. Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésében Településellátó Szervezet címen
belül tervezett beruházási feladatok feladatonkénti teljesítése
20. Göd Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege
21. Göd Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
22. Göd Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
23. Göd Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány
kimutatása
24. Göd Város Önkormányzata 2011. évi kötött felhasználású normatív támogatások
25. Göd Város Önkormányzata - 2011. évi központosított támogatások elszámolása

Markó József
polgármester

3./ Képviselői indítvány zöldhulladék-komposztálók elhelyezésére
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő

Dr. Szinay József
jegyző
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Sipos Richárd ismerteti az előterjesztését. Javasolja, hogy 10 db komposztáló edényt helyezzenek ki
az intézményekbe.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VKB a javaslat pontosítását kérte a képviselő úrtól.
Szabó Csaba kérdése, hogy az intézményvezetőkkel történt már egyeztetés? Véleménye szerint 300
liter nem elegendő egy intézmény zöldhulladékának komposztálására.
Sipos Richárd elmondja, hogy nem minden intézményvezetővel egyeztetett. Az edények
kihelyezésének a célja a komposztálás népszerűsítése.
Rábai Zita jónak tartja a kezdeményezést. Attól tart, nem lesz eredményes a kezdeményezés, mivel azt
a visszajelzést kapta, hogy nem működnek megfelelően ezek az edények.
Sipos Richárd elmondja, hogy a gondnokok fogják végezni a komposztálást, akiket fel fognak
készíteni az edények használatára.
A testület a határozati javaslatot 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.
74/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

-

felkéri Településellátó Szervezetet, hogy gondoskodjon a tulajdonában lévő komposztáló szerkezetek
alábbi intézmények területén történő elhelyezéséről és azok szakszerű kezeléséhez szükséges
betaníttatásról:
Szivárvány Bölcsőde (Komlókert és Rákóczi úti telephelyre, 1-1 db)
Kincsem Óvoda (1 db) és Kastély Óvoda (Béke u. és Rákóczi úti telephelyre 1-1 db)
Huzella Tivadar és Németh László Általános Iskola (1-1 db)
Göd Városi Könyvtár Ady Fiókkönyvtára (1 db)
Polgármesteri Hivatal (1 db)
Kisfaludy utcai Egészségház (1 db)
A Településellátó Szervezet gondoskodjon arról is, hogy a kihelyezett komposztáló szerkezetek
felületén jól olvasható módon megjelenjen a tárgy leírása, a kihelyezés célja és a szerkezet lakosság
általi beszerezhetőségének módja.
A Településellátó Szervezet a jövőben törekedjen arra, hogy a komposztáló szerkezetek a lehető
leggazdaságosabb módon kerüljenek beszerzésre és a lakosságot a megvásárlásra ösztönző áron
kerüljenek értékesítésre.
Felelős: Dr. Szinay József jegyző
Határidő: azonnal

4./ Gödi Horgász Egyesület tartozásának rendezése
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester
Dr. Pintér György elmondja, hogy a felek leültek és megtárgyalták a megállapodást, amit az ülést
követően alá is fognak írni.
Sipos Richárd a megállapodásnak örül, de annak nem, hogy több, mint 1 millió Ft-os kár éri az
önkormányzatot. Tájékoztatást kér arról, hogy történt-e természetkárosítás a területen.
Markó József elmondja, hogy a Horgászegyesület működése a területet illetően pozitív volt.
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Forró Gábor elmondja, hogy a felső tavat visszaduzzasztották és az tiszta is. A horgászegyesület egy
tisztességesen kiírt pályázaton nem tudott részt venni, mivel tartozása volt az önkormányzattal
szemben.
Hlavács Judit szerint a terület rendezése érdekében a megállapodást el kell fogadni. Örült volna annak,
ha az egyesület elismeri a tartozását.
Markó József elmondja, hogy a befizetéseket megvizsgálták és megállapításra került, hogy az előző
ülésen elhangzott sikkasztás nem igaz. Egyetért azzal, hogy ezért a kijelentésért tegyenek feljelentést.
Sipos Richárd hiányolja, hogy nincs annak felelőse, amiért ez a tartozás fel tudott halmozódni.
Markó József szerint mérlegelni kell a tartozások behajtásának kérdését.
Rábai Zita kérdése, hogy mennyi a pontos tartozása az egyesületnek?
Markó József elmondja, hogy a tartozás 2,1 millió Ft körüli.
Forró Gábor elmondja, hogy a halak mennyisége nem ismeretlen, mivel 2010-ben volt egy
összesítésük, ami alapján a halak értéke 1,9 millió Ft.
Hlavács Judit kéri, hogy a jövőben figyeljenek jobban a tartozásokra.
A testület a megállapodást 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.
75/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Gödi Horgászegyesület bérleti díj tartozásának rendezése tárgyában a Gödi Horgász Egyesület és a
Szakátskert Kft (jelenlegi bérlő) ajánlatát a következők szerint fogadja el:
- A felajánlott 1.000.000 Ft-ot 2015. december 31-ig, évenként egyenlő részletben, évenként a
jegybanki alapkamattal megemelve fizesse meg a kötelezettséget vállaló Szakátskert Kft.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

5./ BME városrendezési hatástanulmánya
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést és a VKB döntéseit. Az úszómű teszi igazán
kezelhetetlenné a terület rendezését, ezért javasolták a tulajdonosi hozzájárulás visszavonását.
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a területnek legjobb, ha az egyetem mérőtelepet működtet. A
területen úgy tároltak hajókat, hogy az után nem fizették meg az adókat, amiért a tulajdonosok pedig
fizettek az egyetemnek. Az egyetem jelezte, hogy nem tud mit tenni az illegálisan kikötő hajók ellen.
Véleménye szerint, ahhoz, hogy vízre tudják tenni a hajókat, nem szükséges úszóművet működtetni.
Három határozati javaslat szerepel az anyagban, melyről szavazni kell. Ismerteti a határozati
javaslatokat. Javasolja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás visszavonása június 8-i határidejű legyen.
Hlavács Judit támogatni tudja azt, hogy határozott lépéseket tegyenek a terület rendezésére.
Dr. Pintér György kérdése, hogy a 3. határozati javaslat kiegészül a határidővel?
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Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy igen.
Fekete Károly BME vezetője elmondja, hogy a konkrét ügyekben, ha nem is mindig határidőben
mindig megadta a kért tájékoztatást. Az úszóművön szeptembertől testnevelés órákat tartanának az
egyetemi hallgatóknak. A szabályzatot az önkormányzat kérésének megfelelően módosították.
Véleménye szerint a terület a rendezettség irányába halad. Bizottsági ülésen a javaslatát nem tudta
elmondani. Kéri, hogy őszig ne szüntessék meg a tulajdonosi hozzájárulást, ha addig nem javul a
helyzet, akkor vonják vissza a hozzájárulásokat.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy az utolsó ülésre azért nem hívták meg, mert nem merült fel semmi új
az üggyel kapcsolatban.
Sipos Richárd nem támogatja a hozzájárulás őszig történő megadását.
Rábai Zita véleménye szerint a jó kapcsolatot nem kellene megszüntetni az egyetemmel. Nem látja be,
hogy az önkormányzatnak milyen érdeke van ahhoz, hogy egy állóháborút indítsanak. Véleménye
szerint meg kell fontolni a docens úr javaslatát.
Hlavács Judit szerint, ha a BME szeptemberig tanfolyamokat szeretne szervezni, akkor addig még sok
idő van a hiányosságok pótlására. Az eredeti előterjesztés elfogadását javasolja.
Rábai Zita véleménye szerint a másik fél részéről nyitottság van.
Hozzájárulás megadása a forrásvíz elvezetéséhez: 11 igen
76/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi hozzájárulást ad a csapadék- és forrásvíz elvezetéséhez az 525. hrsz-ú ingatlanra, a BME
mérőtelepének dél-nyugati sarkától a Rév-váró melletti aknáig, a kerítés mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Hatástanulmányt nem fogadja el: 10 igen, 1 nem
77/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Nem fogadja el a BME Németh Endre mérőtelepre készült Városrendezési Hatástanulmányt annak
hiányos tartalma miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Június 8-tól visszavonja a tulajdonosi hozzájárulást: 10 igen, 1 tartózkodás
78/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Visszavonja a 81/2008. (V. 14.) sz. határozatát, amelyben tulajdonosi hozzájárulást adott a BME
úszóművéhez, mivel az úszómű üzemeltetése nem felel meg sem az Úszóműállás Üzemeltetési
Szabályzat, sem az NKH KM/KA/NS/A/10706/8/2009 sz. határozat előírásainak.
Határidő: 2011. június 8.
Felelős: Markó József polgármester

Őszig adjanak haladékot és akkor új tárgyalás: 2 igen, 3 nem, 6 tartózkodással nem fogadja el.
Lenkei György kimegy.
6./ Támfal építéséhez tulajdonosi hozzájárulás (Szeszgyár lejtő)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
79/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi hozzájárulást ad a 2769/10. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának a 2769/11 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonú területre maximum 1 méter magas támfal építéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

7./ Göd Város Önkormányzata és a Szerb Kisebbségi Önkormányzat együttműködési
megállapodása
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
Lenkei György visszajön.
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és elfogadta.
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.
80/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Szerb Kisebbségi Önkormányzat és Göd Város Önkormányzata között kötendő együttműködési
megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

8./ Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.
Markó József javasolja, hogy az új évfolyamok indításánál előzetesen kell egyeztetni az
önkormányzattal a más településről érkezők felvételével kapcsolatban.
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a most kiosztott határozati javaslatban már szerepel minden
módosítás.
Dr. Pintér György javaslata az oktatási intézmények alapító okiratának módosításához: más
településről érkező gyerekek felvételéhez a Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság hozzájárulása
legyen szükséges.
A testület az alapító okirat-módosításokat 11 igen szavazattal elfogadja.
81/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Göd Város Önkormányzat Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 2. pontjának telephelyeket meghatározó része kiegészül azok elnevezéseivel a
következők szerint:
A Költségvetési szerv telephelye: 2131 Göd, Jávorka S. u. 12.„Hétszínvilág Óvodaegység”
2131 Göd, Rákóczi u. 23.„Fácán Óvodaegység”
2. Az Alapító Okirat 5. pontjának szövege kiegészül a következők szerint:
Más településről – ide nem értve Sződ Nevelek-dűlői részt – csak a fenntartó egyedi
elbírálása alapján vehető föl gyermek. Ellátja mindenekelőtt a gödi óvodás sajátos
nevelési igényű gyermekek meghatározott körének integrált óvodai fejlesztését is.
3. Az Alapító Okirat 7. pontjában a TESZ megnevezése a következők szerint pontosodik:
Göd Város Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ)
4. Az Alapító Okirat 9. pontjának bevezető szövegrészében a csoportok száma 3-ról megváltozik a
következők szerint:
3+3
5. Az Alapító Okirat 9. pontjában a szakfeladatok pontozása megváltozik a következők szerint:
- b.) pontot
c.) pont alá sorolja
- c.) pontot
e.) pont alá sorolja
- e.) pontot
f.) pont alá sorolja
- f.) pontot
g.) pont alá sorolja
6. Az Alapító Okirat 9. pontjába b.) pontként új szakfeladatot telepít a következők szerint:
b.)
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 3-8 éves életkorú,
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján többségi csoportban integrált óvodai fejlesztést
biztosít. Az alábbi sajátos nevelési igények kielégítésére gondoskodik azok típusához és súlyosságához
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igazodva a pedagógiai feltételek (személyi, módszertani és dologi) biztosításáról. E feladatot a
költségvetési szerv 2131 Göd, Rákóczi u. 23. szám alatti „Fácán óvodaegység” telephelyének 3
csoportja látja el, ahol csoportonként a férőhely 25 fő. E férőhely terhére csoportonként legfeljebb 2
fő integrálható, ez 5 fő férőhely-szorzót jelentő gyermeket jelent csoportonként. E körben ellátható
gyermekek:
Organikus okból:
- enyhe fokban érzékszervi sérült – enyhén nagyot halló (40-55 db-ig), gyengén látó,
- enyhe fokban értelmi fogyatékos
- beszéd fogyatékos
- enyhe fokban mozgáskorlátozott
- autista
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
és
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek nevelése.
7. Az Alapító Okirat 10. pontjában a fölvehető gyermeklétszámot következők szerint módosítja:
269 fő.
8. Az Alapító Okirat 13. pontjából törli az utolsó, „A következő...” kezdetű bekezdést, valamint az
ingatlanvagyon felsorolását kiegészíti a következők szerint:
-2131 Göd, Rákóczi u. 23.
Helyrajzi száma: 2172 Területe: 3997 m2
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő: azonnal, ill. 2011. július 1.
Felelős:
Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző

82/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Alapító Okirat címében az intézmény elnevezése a következőre változik:
Göd Város Önkormányzat Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola
2. Az Alapító Okirat 1. pontja intézmény elnevezései a következők szerint változnak, illetve
egészülnek ki:
A költségvetési szerv neve:
Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola
Angol nyelvű neve:
Huzella Tivadar Bilingual and Primary School
Német nyelvű neve:
Huzella Tivadar Zweisprachige und Grundschule
3. Az Alapító Okirat 5. pontja a következő két mondattal egészül ki:
Más településekről évfolyamonként csak annyi gyermek vehető föl, amennyi még nem indokolja az
évfolyamon új osztály szervezését. Más településről – ide nem értve Sződ Nevelek-dűlői részt – csak
a fenntartó egyedi elbírálása alapján vehető föl gyermek. Ellátja mindenekelőtt a gödi általános
iskolás sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott körének integrált iskolai fejlesztését is.
4. Az Alapító Okirat 7. pontjában a TESZ megnevezése a következők szerint pontosodik:
Göd Város Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ)
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5. Az Alapító Okirat 9. pontjának a.) és b.) pontjának utolsó mondata egyaránt a következő mondatra
módosul:
Magyar-angol illetve magyar-német két tanítási nyelvű oktatást folytat évfolyamonként egy-három
osztályban a Jövőformáló Alapítvány támogatásával.
6. Az Alapító Okirat 9. pontjának e.) és f.) pontja (felnőttoktatási szakfeladatok) hatályukat vesztik.
7. Az Alapító Okirat 9. pontjában a szakfeladatok pontozása megváltozik a következők szerint:
- g.) pontot
e.) pont alá sorolja
- h.) pontot
f.) pont alá sorolja
- i.) pontot
g.) pont alá sorolja
- j.) pontot
h.) pont alá sorolja
- k.) pontot
i.) pont alá sorolja
- l.) pontot
o.) pont alá sorolja
- m.) pontot
j.) pont alá sorolja
- n.) pontot
k.) pont alá sorolja
- o.) pontot
l.) pont alá sorolja
- p.) pontot
m.) pont alá sorolja
- q.) pontot
n.) pont alá sorolja
- r.) pontot
p.) pont alá sorolja
- s.) pontot
q.) pont alá sorolja
8. Az Alapító Okirat 9. pontjának új pontozású g.) és h.) pontja a következő szövegrészekkel
egészülnek ki (rendre):
...a c.) pontban meghatározott körbe tartozó gyermekek részére.
...a d.) pontban meghatározott körbe tartozó gyermekek részére
9. Az Alapító Okirat 9/A. Pontjában a fölvehető gyermek és tanulólétszám a következőre módosul:
820 fő
10. Az Alapító Okirat 12. pontjának „Walch-épület” kezdetű sora a következőre változik:
„Walch-épület” a hozzátartozó telekingatlannal
11. Az Alapító Okirat 14. pontjában mindkét bélyegző feliratában az elnevezés a következőre változik:
Göd Város Önkormányzat Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő: azonnal, ill. 2011. július 1.
Felelős:
Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző
83/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 5. pontja a következő két mondattal egészül ki:
Más településekről évfolyamonként csak annyi gyermek vehető föl, amennyi még nem
indokolja az évfolyamon új osztály szervezését. Más településről – ide nem értve Sződ Nevelek-dűlői
részt – csak a fenntartó egyedi elbírálása alapján vehető föl gyermek. Ellátja mindenekelőtt a gödi
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általános iskolás sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott körének integrált iskolai
fejlesztését is.
2. Az Alapító Okirat 7. pontjában a TESZ megnevezése a következők szerint pontosodik:
Göd Város Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ)
3. Az Alapító Okirat 9. pontjában a szakfeladatok pontozása megváltozik a következők szerint:
- l.) pontot
q.) pont alá sorolja
- m.) pontot
l.) pont alá sorolja
- n.) pontot
m.) pont alá sorolja
- o.) pontot
n.) pont alá sorolja
- p.) pontot
o.) pont alá sorolja
- q.) pontot
p.) pont alá sorolja
4. Az Alapító Okirat 9. pontjának új pontozású g.) és h.) pontja a következő szövegrészekkel
egészülnek ki (rendre):
...a c.) pontban meghatározott körbe tartozó gyermekek részére.
...a d.) pontban meghatározott körbe tartozó gyermekek részére
5. Az Alapító Okirat 10. pontjában a művészetoktatásba fölvehető gyermek és tanulólétszámot a
következő mértékegységgel egészíti ki:
fő
6. Az Alapító Okirat 13. pontja utolsó bekezdésének „...illetve az e tevékenységben résztvevők
díjazásához felhasználhatja....” szövegrésze a következőre változik:
...illetve az e tevékenységben résztvevő tanulók díjazásához felhasználhatja...
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő: azonnal, ill. 2011. július 1.
Felelős:
Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző

84/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Göd Város Önkormányzat Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 7. pontjában a TESZ megnevezése a következők szerint pontosodik:
Göd Város Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ)
2. Az Alapító Okirat 9. pontjában a szakfeladatok pontozása megváltozik a következők szerint:
- b.) pontot
f.) pont alá sorolja
3. Az Alapító Okirat 9. pontja a következő b.) pont alá sorolt szövegrészekkel egészül ki:
b.)
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 3-8 éves életkorú,
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján többségi csoportban integrált óvodai nevelés
biztosításának segítése az intézménnyel kötött Együttműködési Megállapodás alapján. Az alábbi
sajátos nevelési igények kielégítése céljából gondoskodik, illetve közreműködik azok típusához és
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súlyosságához igazodva a pedagógiai feltételek (személyi, módszertani és dologi) biztosításáról. E
körben ellátható gyermekek:
Organikus okból:
- enyhe fokban érzékszervi sérült – enyhe fokban nagyothalló, gyengénlátó,
- enyhe fokban értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- enyhe fokban mozgáskorlátozott
- autista
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek
nevelése.
4. Az Alapító Okirat 9. pontjának c.) és d.) alpontjaiban (egyformán) a bevezető szövegrészt a
felsorolás előtt a következő szövegrésszel egészíti ki, illetve a felsorolást a következőre cseréli ki:
a következő körben:
- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai integrált oktatása, nevelése, fejlesztése részben, vagy egészben
egészséges társaikkal együtt.7
Az intézmények Alapító Okiratában megjelölt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának
segítése szakember biztosításával,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása,
-A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók nevelésének, oktatásának segítése fejlesztő pedagógus biztosításával.
A gyógytestnevelés biztosítása: az intézményekkel kötött megállapodás alapján gyógytestnevelők
alkalmazásával 8
- A rászoruló gyermekek logopédiai kezelése, valamint a Kt. 53. §. (2) bel- b. d, pontjában felsorolt
tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók érdeklődése, igénye, szükséglete szerint.
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő: azonnal, ill. 2011. július 1.
Felelős:
Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző

85/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 7. pontjában a TESZ megnevezése a következők szerint pontosodik:
Göd Város Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ)
2. Az Alapító Okirat 9. pontja a következő új szakfeladatokkal egészül ki:
l.)
900400 Művészeti létesítmények működtetése
m.)
949900 M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
n.)
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
o.)
731200 Médiareklám
3. Az Alapító Okirat 10. pontjában a bizottság nevénél a szövegrész a következőre változik:
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...Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága...
4. Az Alapító Okirat 11. pontjának második mondata a következőre változik:
Az ebből befolyó bevételt dologi kiadások fedezésére lehet fordítani.
5. Az Alapító Okirat 12. pontjában a „könyvtár”, „”, „Göd Városi Könyvtár” szövegrészek a sorban
következőkre változnak:
...költségvetési szerv...
...művelődési ház...
...József Attila Művelődési Ház...
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő: azonnal, ill. 2011. július 1.
Felelős:
Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző

9./ Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági és Kuratóriumi
tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Hlavács Judit bejelenti az érintettségét és azt, hogy Elekes Balázs jelöltségéről nem fog szavazni.
A felügyelő bizottság elnöke Ribényi Ákos: 10 igen, 1 tartózkodás
Elekes Balázs: 10 igen
Dr. Megyery Csaba: 10 igen, 1 nem,
86/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának az alábbi
személyeket választja:
1. Ribényi Ákos
2. Elekes Balázs
3. dr. Megyery Csaba

elnök
tag
tag

Felkéri a Hivatal Jogászát, hogy a módosítást az alapító okiraton vezesse át, és azt a Bírósághoz
terjessze fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Markó József elmondja, hogy a kuratórium elnöke Balázsovits Mónika lemondott a posztjáról június
30-i határidővel. Javasolja az alapító okiratot módosítani úgy, hogy a tagok száma 5 legyen és a
határozatképesség pedig 3 legyen. Jelenleg 5 tagja van a kuratóriumnak.
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Kuratóriumi tagok létszámának módosítása: 11 igen
Határozatképesség módosítása: 10 igen, 1 tartózkodás
Markó József elnöknek Balogh Györgyöt javasolja.
A testület a javaslatot 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja.
87/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriumának létszámát 5 főben állapítja
meg. A határozatképesség 3 fő.
Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriumi tagjának az alábbi személyeket
választja:
1. Balogh György
2. Fekete Máté
3. Szalai Gyula
4. Pőcze Norbert
5. Bucsku László

elnök
tag
tag
tag
tag.

Felkéri a Hivatal Jogászát, hogy a módosítást az alapító okiraton vezesse át, és azt a Bírósághoz
terjessze fel.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Markó József polgármester
Markó József elmondja, hogy az összes döntésre vonatkozó határidő június 30.
Markó József bejelenti, hogy a következő napirend zárt ülést igényel, ezért tegyék a végére.
A testület a javaslatot 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi is zárt ülés, ezért azt is az ülés végén tárgyalnák
meg, most pedig az egyebek kerülnének megtárgyalásra.
A testület 11 igen szavazattal elfogadja.

Egyebek
VI.

Nonprofit Kft finanszírozása

Dr. Pintér György elmondja, hogy a testület tavaly év végén döntött a kft létrehozásáról. A forrásról
azonban nem rendelkezett a testület, mivel a bejegyzés még nem történt meg. Mivel a kábel tv és a
Gödi Körkép szerződése most jár le, ezért javasolják, hogy ezeket a feladatokat a jövőben a kft
végezze el. A PEKJB ülésén elhangzott, hogy kb. 10 millió Ft-tal kellene kiegészíteni a
kommunikációs kiadásokat. A bizottság azonban csak 3,5 milliós átcsoportosítást szavazott meg.
Ismerteti a határozati javaslat tartalmát. A következő ülésen kerülne meghatározásra a finanszírozás
formája.
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Markó József elmondja, hogy az induláskor egyszeri kiadások jelentkeztek. Az év végén fogják
pontosan látni, hogy mennyire gazdaságos a kft működtetése.
Forró Gábor elmondja, hogy az előterjesztésben szerepelnek az egyszeri költségek is. A költségvetés
egy csökkentett adásra lett kiszámolva.
Sipos Richárd elmondja, a kft létrehozásakor az volt az érv, hogy olcsóbb lesz a média a városnak, de
a számokból az látszik, hogy még drágább is, ezért nem tudja támogatni a javaslatot.
Hlavács Judit az előterjesztésben az szerepel, hogy 28 millió Ft-ra van szüksége a kft-nek, a
költségvetésben pedig 28,5 millió Ft szerepel. Miért kell még plusz finanszírozás?
Rábai Zita javasolja, hogy adjanak egy időszakot a tv-nek, de próbáljon meg minél több bevételt
termelni, valamint adjon le üzleti tervet. A kft részt tud venni pályázatokon, akár eszközök
beszerzésére is. Legyen egy olyan feltétel, hogy idővel a kft működésére egyre kevesebbet kelljen az
önkormányzattól kérni. Miért azzal a vállalkozóval kötöttek szerződést, akinek a munkájával eddig
sem voltak megelégedve?
Markó József több alternatívát kerestek a tárgyalások során. A mostani megállapodással az
önkormányzat a döntésekhez, nagyobb lesz a beleszólása a műsorok készítésébe.
Forró Gábor elmondja, hogy a költségvetésben szereplő összegből már elköltésre került és ezért kell a
plusz támogatás.
Rábai Zita a televízióval kapcsolatban az a felvetésük, kis pénzből csak kis műsort lehet csinálni, ami
pedig nem biztos, hogy megfelelő. Az üzleti tervvel kapcsolatban elmondja, hogy legyen benne a
határozatban és a megállapodásban is, hogy elvárják az üzleti terv leadását.
Sipos Richárd elmondja, hogy az ár és a minőség arányát reklamálták.
Dr. Pintér György elmondja, hogy a 28 milliós igényben már szerepelnek a mostani feladatok mellett
új feladatok is.
Forró Gábor elmondja, hogy a kft a műsorszolgáltatóval szigorú szerződést fognak kötni, ami
tartalmazza az adás minőségét is.
Hlavács Judit nem látja sürgősnek a költségvetési igény megszavazását, nem látja eléggé
megalapozottnak.
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja.
88/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy dönt, hogy finanszírozni kívánja a Göd Városi Kommunikációs Kft 2011. évi működését, s
forrást biztosít az alábbi, a Városi Kommunikációs Nonprofit Kft által ellátandó tevékenységhez:
- Göd Városi TV működése
- Gödi Körkép megjelentetése
- Gödi Almanach megjelentetése
- Egyéb kiadványok megjelentetése
- városmarketing
- Rubicom fejállomás létesítése
A finanszírozás összege 22.096.000 Ft, melynek forrásai a következő előirányzatok:
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a. Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében tervezett, műsorkészítés, Gödi
Körkép és Gödi Almanach címen szereplő, felhasználásra nem kerülő előirányzatai, összesen
17.096.000 Ft
b. A Polgármester Hivatal Egyéb dologi kiadásai előirányzataiból 1.500.000 Ft
c. Továbbá 3.500.000 Ft fedezete a város 2011. évi költségvetése feladattal nem terhelt működési
tartaléka.
Egyúttal felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a 2011. júniusi testületi ülésig dolgozzák ki a
finanszírozás formáját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző
II./ Nemeskéri út sebességkorlátozása
Markó József elmondja, hogy a Nemeskéri út sebességkorlátozásával kapcsolatban több visszajelzés
érkezett már. A városi honlapon lehetne kikérni a lakosság véleményét ezekről a kérdésekről.
Rábai Zita szerint a szavazás nem lehet egy döntés alapja.
Lenkei György a lakosok véleményét be kell építeni a döntésekbe és erre megfelelő az internetes
közvélemény-kutatás.
Forró Gábor a Nemeskéri út korlátozott területe több problémát rejt. Az egyik, hogy több része
beláthatatlan, a 2-es úton nagy a teherautó forgalom és a harmadik, hogy nincs járda és az úttesten
közlekednek az emberek. Ismerteti a sebességkorlátozásokat.
Hlavács Judit szerint a testületnek a lakosság érdekeit kell képviselni.
Kovacsik Tamás szerint a végső szót a városi közlekedési koncepciónak kellene kimondani és
onnantól kezdve nincsenek vitás kérdések. Javasolja, hogy a jövő évi költségvetésben szerepeljen ez
kiadásként.

III./ Szociális Bizottság tájékoztatója
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság beszámolási kötelezettséggel
rendelkezik az átcsoportosításokról.
A testület a tájékoztatót 11 igen szavazattal tudomásul veszi.
89/2011. (V. 25.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Szociális Bizottság költségvetésen belüli átcsoportosításairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lenkei György SZB elnök

IV./ Lenkey utca belvízelvezetése
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Sipos Richárd elmondja, hogy a Lenkey utcában a Révay és a IV. Béla király utca közötti szakaszán
nagy a probléma a belvízelvezetés hiányossága miatt. Korábban volt egy elvezető rendszer, amit
többen betemettek. A kérdés az, hogy mit tehet az önkormányzat? Erről szeretne tájékoztatást kérni.
Markó József elmondja, hogy meg kell vizsgálni a kialakult helyzetet, és szakértőt kell felkérni a
megoldások kidolgozására és egy induló anyag elkészítésére.
Dr. Pintér György elmondja, hogy több probléma van a környéken a belvíz elvezetésével
kapcsolatban.
Sipos Richárd javasolja, hogy az építéshatóság küldjön ki felszólító leveleket az érintett lakóknak.
Markó József javasolja, hogy a Kommunikációs kft is tegyen közre felhívást.
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az érintett árok betemetése hatósági engedéllyel történt.
Javasolja szakértő bevonását.

V./ Sipos Richárd interpellációja
Markó József elmondja, hogy a járdaépítést el fogják kezdeni. Az útépítés nem szerepel a
költségvetésben. Ha lesz rá forrás, akkor meg fog épülni az út.
Sipos Richárd nem tudja elfogadni a választ, mivel az útépítésre vonatkozott és nem a járdaépítésre.
Azt, hogy pénzhiány miatt ne legyen aszfaltozás, azt el tudja fogadni, de hogy ne legyen semmilyen
útrendezés azt nem.
Rábai Zita kimegy.
Dr. Bognár László javasolja, hogy két-három hónap múlva térjenek vissza erre a kérdésre, amikor már
látják a bevételek alakulását.
A testület az interpellációra adott választ 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.
Rábai Zita kimegy.
10./ Göd Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
Dr. Szinay József elmondja, hogy a 11. napirend vegyes ülés, mivel a rendelet módosítására nyílt
ülésen van csak lehetőség. A hivatal két személyt jelöltet állított.
Rábai Zita visszajön.
A testület a rendeletmódosítást 11 igen szavazattal elfogadja. (11.33.)
Göd Város Önkormányzatának 19/2011.(V. 25.) sz. Ök. rendelete
a helyi kitüntető címekről szóló 4/1995.(III. 10.) sz. Ök. rendelet módosításáról
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1.§ A rendelet 7.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A „Göd Város Szolgálatáért” díjból évente legfeljebb 2 db adományozható. A díj átadására július
1-én, a köztisztviselők napja alkalmából kerül sor.”
2.§ E rendelet módosítása a kihirdetés napján, 11 óra 33 perckor lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Polgármester

Jegyző

Ezt követően zárt ülésen folytatta a napirendi pontok tárgyalását, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.

Kovacsik Tamás és Csányi József elmegy.
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat, majd megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.

K.m.f.
Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
jegyző

