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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 3-i ülésén a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése
Rábai Zita előre jelezte távolmaradását.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát és a tervezett napirendi pontokat. Elmondja, hogy
Kossuth téren az ülés előtt volt az átadási ünnepség, melyen a testület részt vett.
Lenkei György felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az önkormányzat csak úgy ad támogatást, ha
előtte határozatot küld ki. Most azzal az indokkal járják a tolvajok az idős embereket, hogy visszajár a
gázbefizetésből összeg és ezt kívánják rendezni, majd a lakásba bejutva szétnéznek és kifosztják a
lakókat.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el.
1./ Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló helyi rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
2./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
3./ Göd városában megvalósult csatornaépítés V. üteme kapcsán adott kompenzációról szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
4./ TESZ tevékenységi körének módosítása (palackos gáz forgalmazásának megszüntetése)
Előterjesztő: Markó József polgármester
5./ Mezőőr bérrendezése
Előterjesztő: Markó József polgármester
6./ Göd városnév használati kérelem
Előterjesztő: Markó József polgármester
7./ Tájékoztatás a Gödi Körképről
Előterjesztő: Markó József polgármester
8./ Termálvíz értékesítési szerződés
Előterjesztő: Markó József polgármester
9./ Lakáshitel ügyben benyújtott kérelem
Előterjesztő: Markó József polgármester
10./ Göd Város Díszpolgára kitüntető cím adományozása
Előterjesztő: Markó József polgármester
11./ Fellebbezések
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Előterjesztő: Markó József polgármester
1./ Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló helyi rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Dr. Szinay József röviden ismerteti a rendelet módosítását. Elmondja, hogy a PEKJB is tárgyalta a
napirendet és azt elfogadásra javasolta.
Markó József elmondja, hogy a 2006-os útépítési kivetésekből is van még be nem fizetett hátralék,
amelyeket át fognak adni végrehajtásra.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeleteket alkotja:
Göd Város Önkormányzatának 23/2011. (VIII. 04.) sz. rendelete
a kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló
33/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 4.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(5) Azon érintett ingatlantulajdonosok, akik a fizetési kötelezettségről szóló határozatot 2011. június
15. napját követően kapják kézhez, a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt a kézhezvételtől számított
60 napon belül vehetik igénybe. Ugyanezen határidő vonatkozik azon érintett ingatlantulajdonosokra
is, akik tekintetében a határozat jogerőre emelkedésének napja a fenti határidőt követő időpontra esik.”
2.§
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

Göd Város Önkormányzatának 24/2011. (VIII. 04.) sz. rendelete
a kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló
2/2011 (I. 25.) sz. Ök rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 4.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(5) Azon érintett ingatlantulajdonosok, akik a fizetési kötelezettségről szóló határozatot 2011. június
15. napját követően kapják kézhez, a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt a kézhezvételtől számított
60 napon belül vehetik igénybe. Ugyanezen határidő vonatkozik azon érintett ingatlantulajdonosokra
is, akik tekintetében a határozat jogerőre emelkedésének napja a fenti határidőt követő időpontra esik.”
2.§
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgármester

Jegyző

2./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása
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Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Markó József elmondja, hogy Gödön eddig két gyerekorvos működött, de egy újabb praxist hozott
létre az önkormányzat. Erre azért is szükség volt, mivel a gyermekek száma nagy mértékben
megnövekedett. Problémás pont a rendszerben, hogy az egyik háziorvosi körzet vegyes besorolású
volt. A háziorvos kérte, hogy ez a besorolás a továbbiakban is maradhasson. Ez a vegyes körzet a helyi
rendeletben nem szerepelt, de az OEP-nél így kötötték meg a szerződést. Ennek következménye az
volt, hogy magasabb finanszírozást kapott a háziorvos. Véleménye szerint nem lenne igazságos, ha
egy körzet vegyes lenne. A döntésben az ÁNTSZ és az OEP nem kíván részt venni, tudomásul veszik
a testület döntését. Javasolja, hogy most vegyes körzet nélkül hozzák meg a döntést és mivel Lantos
doktor úr kérése hivatalos kérés volt, azzal a későbbiekben foglalkozzanak.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 25/2011. (VIII. 04.) sz. Ök. rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló
10/2006. (V. 05.) sz. Ök. rendelet módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 1997. évi CLIV tv. 152§ (1) és (2) bekezdése
alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet 1.§-ának házi gyermekorvosokra vonatkozó rendelkezése az alábbiakkal egészül
ki:
„1. sz. KÖRZET (Alsógöd utcái – kivéve a 3. sz. körzethez tartozó utcákat):
Alkotmány utca
Alagút utca
1. sz. körzet: páratlan oldal:
1. sz. körzet: páros: 1-6
Arany János utca
Árvácska utca
Aulich utca
Babits Mihály utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bartók Béla utca
Báthory utca
Batthyány utca
Beck Ö. Fülöp tér
Béke út
Bem József utca
Berzsenyi utca
Bimbó utca
Bischoff házaspár utca
Bodza utca
Budai Nagy Antal utca
Cserfa utca
Csokonai utca
Dália utca
Damjanich utca
Diófa utca
Dózsa György utca
Duna köz
Előd utca
Erkel Ferenc utca
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Fenyves köz
Fenyves utca
Fűzfa utca
Gárdonyi Géza utca
Gorkij köz
Gorkij utca
Gutenberg utca
Gyopár utca
Harang utca
Harangvirág utca
Hársfa utca
Hét vezér utca
Hóvirág utca
Ibolya utca
Iván-Kovács László utca
Jávorka Sándor utca
Jázmin utca
Jegenye utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Kereszt utca
Kincsem park
Kincsem utca
Kiss Ernő utca
Kiss János utca
Klapka utca
Kodály Zoltán utca
Kossuth köz
Kossuth Lajos utca
Kossuth tér
Kosztolányi Dezső utca
Kölcsey Ferenc utca
Köztársaság utca
Kusché Ernő utca
Lánchíd köz
Lánchíd utca
Lázár Vilmos utca
Leiningen utca
Luther Márton utca
Martinovics utca
Mészáros Lázár utca
Mihácsi György utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Muskátli utca
Nagy Imre utca
Nagy László esperes tér
Nefelejcs utca
Nemeskéri-Kiss Miklós út
1. sz. körzet: páratlan oldal: 1-31.
1. sz. körzet: páros oldal: végig
Nyírfa utca
Orgona utca
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Palczer J. utca
Pázmány Péter utca
Pesti út:
1. sz. körzet: páratlan oldal: 1-95.
1. sz. körzet: páros oldal: 2-174
Pesti F. tér
Petőfi Sándor utca
Petőfi tér
Pipacs utca
Pöltenberg Ernő utca
Puskin köz
Rákóczi Ferenc út
1. sz. körzet: páratlan oldal: 1-87
1. sz. körzet: páros oldal: 2Radnóti Miklós utca
Rezeda utca
Rozmaring utca
Schweidel József utca
Streba János utca
Szabadságharcosok útja
Szabó Ervin utca
Szegfű utca
Szent István utca
Szent László utca
Szeszgyár lejtő
Szilvás utca
Tanács köz
Táncsics utca
Tavasz utca
Templom utca
Tenkes köz
Tó köz
Tompa Mihály utca
Tóth Árpád utca
Török Ignác utca
Tulipán utca
Vasvári Pál utca
Vécsey utca
Viola utca
Vörösmarty utca
2. sz. KÖRZET (Felsőgöd utcái – kivéve a 3. sz. körzethez tartozó utcákat):
Ady Endre utca
2. sz. körzet: páros oldal: végig
Akácfa utca
Áldás utca
Alkotás utca
Árokparti fasor
Árpád utca
Attila utca
Bocskai utca
Botond utca
Bozóky Gyula tér
Csaba utca
Család utca
Csendes köz
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Deák Ferenc utca
Délibáb utca
Duna út
Erzsébet utca
Evezős utca
Ezerjó utca
Hajnal utca
Halász utca
Határ utca
Honvéd sor
Huba utca
Hunyadi utca
Ifjúság köz
Ilka köz
István utca
IV. Béla király utca
2. sz. körzet: páratlan oldal: 15-felfelé.
2. sz. körzet: páros oldal: 20-felfelé
Jácint utca
Jászai Mari utca
Jósika utca
József utca
Kálmán utca
Kék Duna utca
Kikelet utca
Kinizsi utca: egyoldalas utca, páros/páratlan egyben
2. sz. körzet: 30-felfelé
Kisfaludy utca
Kolozsvári köz
Kolozsvári utca
Könyök utca
I. Körforgalmi út
II. Körforgalmi út
III. Körforgalmi út
IV. Körforgalmi utca
V. Körforgalmi út
Lajos utca C1
Latabár Kálmán tér
Latabár Kálmán utca
Lehel utca
Lenkey utca
Liget utca
Lomb utca
Madách Imre utca
Mária utca
Mátyás utca
Ménesi utca
Napsugár utca
Otthon utca
Paksi János tér
Pannónia utca
Patak utca
Pesti út:
2. sz. körzet: páratlan oldal: 97-felfelé
2. sz. körzet: páros oldal: 176-felfelé
Pozsonyi utca
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Regős utca
Rákóczi Ferenc út
2. sz. körzet: páratlan oldal:
2. sz. körzet: páros oldal:
Révay utca
Rózsa utca
Ságvári köz
Sellő utca
Sport utca
Széchenyi utca
Szeder utca
Szent Imre herceg utca
Sződi utca
Szőlőskert utca
Thököly utca
Új élet utca
Új utca
Vadvirág utca
Várdomb utca
Vasút utca: egyoldalas utca, páros/páratlan egyben
2. sz. körzet: 12-felfelé
Verseny utca
2. sz. körzet: páratlan oldal: 15-felfelé
2. sz. körzet: páros oldal: 18-felfelé
Virágos utca
3. sz. KÖRZET:
Ady Endre utca
3. sz. körzet: páratlan oldal: végig
Alagút utca
3. sz. körzet: 8-felfelé
Ambrus utca
Baitz altábornagy utca
Balassi Bálint utca
Bócsa utca
Csalogány utca
Csörsz utca
Dobó István utca
Dr. Gönczy Gyula utca
Erdész köz
Erdész utca
Erzsébet liget köz
Erzsébet liget utca
Eszter utca
Fácán utca
Fóti út (Hajcsár út)
Fürdő utca
Gerle utca
Gizella utca
Hernád köz
Hesp R. utca
Huzella Tivadar utca
Ilona utca
Ipoly utca
IV. Béla király utca
3. sz. körzet: páratlan oldal: 1-13
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3. sz. körzet: páros oldal: 2-18
Jancsi hegy utca
János utca
Kacsóh Pongrác utca
Kádár utca
Karolina utca
Kasznár utca
Kerek erdő köz
Kerekerdő utca
Kinizsi utca: egyoldalas utca, páros/páratlan egyben
3. sz. körzet: 1-29
Klára utca
Kóczán Mór utca D5
Komlókert utca
Kőrös utca
Kraszna utca
Margit utca
Marignane tér
Maros utca
Mayerffy József köz
Mayerffy József utca
Munkácsy Mihály utca
Nemeskéri-Kiss Miklós út
3. sz. körzet: páratlan oldal: 33-felfelé
Németh László utca
Nyár utca
Ojtványos utca
Öregfutó utca
Öregkastély utca
Ősz utca
Összekötő utca
Pálma utca
Pálya utca
Piros Mihály utca
Pulykaház utca
Rába utca
Rómaiak útja
Sajó utca
Sárgarigó utca
Schöffer Ferenc utca
Sió utca
Szamos köz
Szamos utca
Tél utca
Teleki Pál utca
Termálfürdő krt.
Terv utca
Tisza utca
Toboz utca
Toldi utca
Turista utca
Vadaskerti sétány
Vadőr utca
Vasút utca: egyoldalas utca, páros/páratlan egyben
3. sz. körzet: 1-11
Verseny utca
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3. sz. körzet: páratlan oldal: 1-13
3. sz. körzet: páros oldal: 2-16
Villamos utca
Wigner Jenő utca D5
Zala utca
Zimpel Károly utca
Zrínyi Miklós utca
Zúgóárok köz
Zúgóárok utca
Zsuzsanna utca”
2.§
A rendelet 3 §-a az alábbiak szerint módosul:
„3.§
(1) Iskola-egészségügyi (óvodai) ellátás körzetei:
1. sz. körzet: Huzella Tivadar Általános Iskola tanulói, Palánta Óvoda gyermekei,
2. sz. körzet: Kastély Óvoda gyermekei, Búzaszem Általános Iskola tanulói, Kuckó Óvoda
gyermekei, Kincsem Óvoda gyermekei,
3. sz. körzet: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Waldorf Óvoda gyermekei
4. sz. körzet: Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium
(2) Iskolai, óvodai fogászati ellátás körzetei:
1. sz. körzet: Huzella Tivadar Általános Iskola 1-4. osztályos tanulói, Kastély Óvoda
gyermekei, Kuckó Óvoda gyermekei, Palánta Óvoda gyermekei, Waldorf Óvoda
gyermekei,
2. sz. körzet: Huzella Tivadar Általános Iskola 5-8. osztályos tanulói, Búzaszem Általános
Iskola tanulói, Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium
3. sz. körzet: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Kincsem Óvoda gyermekei.”
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Markó József
Polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

3./ Göd városában megvalósult csatornaépítés V. üteme kapcsán adott kompenzációról szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. Ismerteti a módosító
javaslatokat.
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
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Göd Város Önkormányzatának 26/2011. (VIII. 04.) sz. Ök. rendelete
Göd Város csatornaépítés V. üteme kapcsán adott kompenzációról
szóló 38/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelete módosításáról
1.§
A Komp. rend. 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:
„A kompenzáció összege beszámításra kerül a magánszemély által fizetendő építményadó összegébe”
2.§
A Komp. rend. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés kerül:
„3.§
„A kompenzációs kérelmek elbírálására a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester
jogosult.”
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal a R. 2.§ (3) bekezdésében „az
Igazgatási” kifejezés helyébe „a Hatósági” kifejezés kerül.

Jegyző

Polgármester

Markó József bejelenti, hogy Rábai Zita igazoltan van távol. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr.
László Domonkos, volt önkormányzati képviselő meghalt. Kéri, hogy fél perces néma felállással
adózzanak emléke előtt.

4./ TESZ tevékenységi körének módosítása (palackos gáz forgalmazásának megszüntetése)
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a gázcseretelep megszűnése után a TESZ
vette át a gázpalackok forgalmazását, de az igény egyre jobban csökken, ezért már nem indokolt a
működtetés. Véleménye szerint a TESZ kérését el lehet fogadni.
Szabó Csaba elmondja, a bizottsági ülésen felmerült az alapító okirat módosítása is. Kérdése, hogy
nem elég csak szüneteltetni a tevékenységet?
Dr. Hetényi Tamás: ennek utána kell néznie.
Markó József egyetért a szüneteltetéssel.
A testület 10 igen szavazattal a módosítással együtt elfogadja az előterjesztést.
141/2011. (VIII. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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Úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet lakosság részére biztosított lakossági gázpalackok
cseréjével kapcsolatos tevékenységét 2011. augusztus 15-tel kezdődő időponttól december 31-ig
szünetelteti.
Határidő: 2011. augusztus 15.
Felelős: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

5./ Mezőőr bérrendezése
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. A jelenlegi mezőőr egyedül végzi munkáját időnként a
közterület-felügyelettel együtt. A PEKJB javaslata szerint a TESZ-nek kell kigazdálkodnia a
béremelést. A béremelést támogatja, hiszen jelenleg nagyon alacsony bérért dolgozik a városi mezőőr.
Az idei évben a túlórákat és jutalmakat nem fizethetik ki az intézmények, arról csak a testület dönthet
majd.
Forró Gábor ismerteti a PEKJB döntését.
Dr. Pintér György javasolja, hogy hozzanak egy olyan döntést, mely szerint jutalmat fizetni csak a
testület jóváhagyását követően lehessen.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
142/2011. (VIII. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Jóváhagyja a Településellátó Szervezet állományába tartozó mezőőri álláshely személyi juttatásával
kapcsolatos pótelőirányzat bérfedezetének biztosítását. A szükséges 139 eFt pótelőirányzat fedezetét
Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.. 24.) sz. Ök. rendelet 10.
számú tábla 21. sorában szereplő „Feladattal nem terhelt” jogcím terhére biztosítja az intézmény
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Markó József ismerteti Dr. Pintér György javaslatát.
A testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
143/2011. (VIII. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy határoz, hogy a jövőben az önkormányzati intézményekben jutalom kifizetésére csak a képviselőtestület jóváhagyását követően kerülhet sor.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester
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6./ Göd városnév használati kérelem
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti Dr. Megyery Csaba névhasználati kérelmét. Kifogásolja, hogy Megyery úr
nem határozta meg, milyen tevékenységet kíván végezni a létrehozandó cég.
Dr. Szinay József elmondja, Megyery úr szóban jelezte, hogy állatorvosi tevékenységet kíván végezni.
Markó József javasolj, hogy amennyiben Megyery úr megjelöli, milyen tevékenységet kíván végezni a
létrehozandó cég, akkor majd tárgyalják újra a kérelmet a következő ülésen.
A testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
144/2011. (VIII. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Megyery Csaba kérelmét akkor tárgyalja újra, ha a kérelmező megjelöli a létrehozandó cég
tevékenységét.
Felkéri Dr. Szinay József címzetes főjegyzőt, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a kérelmezőt.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

7./ Tájékoztatás a Gödi Körképről
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Ezúton is megköszöni Salamon Tamás eddigi főszerkesztői
munkáját. Kérdés lehet az újság szerepvállalása a helyi közéletben. Véleménye szerint a politikai
csatározásnak a testület és a bizottság előtt van a helye és nem az újságban. Felkéri az új főszerkesztőt
a bemutatkozásra.
Koditek Bernadett elmondja, hogy olyan újságot szeretne létrehozni, amelyik minden szervezettel és
lakóval együttműködik. Nyitott és barátságos folyóiratot szeretne működtetni pártra hajlás nélkül. Az
az elképzelése, hogy politikai véleményeket csak úgy közölne le, ha minden érintett fél nyilatkozna és
azok együtt lennének megjelentetve.
Dr. Bognár László kérdése, hogy választott már munkatársakat?
Koditek Bernadett elmondja, a mai napon volt a bemutatkozó ülésük, ahol minden kolléga jelen volt.
A korábbi kollégákat megtartották. Új munkatársakat is foglalkoztatnak. A kiválasztás alapja a
beérkezett főszerkesztői pályázatok voltak. Ismerteti az új munkatársakat. Fontosnak tartja, hogy
megfelelő színvonalon jelenjen meg az újság, hiszen a város minden lakosához eljut, így kultúrát is
közvetít.
Forró Gábor kérdései: a webes megjelenésre külön szerkesztőség lesz, mennyi lesz a hirdetési felület?
Koditek Bernadett elmondja, a webes elérés nem külön újság lenne, hanem csak kapcsolat a
lakossággal. A hirdetések aránya az induló lapnál 4 oldalnyi lenne. A későbbiekben még nem tudja
megmondani az arányt, hiszen még csak most fogják felkeresni a korábbi hirdetőket.
Rataj András elmondja, a cél az, hogy 30%-nál több hirdetés ne legyen.
Dr. Pintér György kérdése, hogy mikor fog megjelenni az új Gödi Körkép?
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Koditek Bernadett elmondja, a hónap elején kívánják megjelentetni a kiadványt. Várhatóan
szeptember 5-7 között fog megérkezni az első lapszám. A megjelenés rugalmas lesz, hiszen a városi
eseményekhez is alkalmazkodni fognak.
Szabó Csaba kérdése, hogy mikor lesz lapzárta és hogyan oldják meg a terjesztést?
Koditek Bernadett elmondja, a terjesztéssel már foglalkoztak, hiszen tudják, hogy sok probléma volt
vele korábban. A Postával olyan megállapodást kötöttek, mely szerint a posta belső ellenőrzése fogja a
terjesztést felügyelni és ellenőrizni. Ebben az ellenőrzésben a szerkesztőség is részt fog venni. A
lapzárta minden hónap 18-a lenne.
Markó József elmondja, most arról kell döntést hozni, hogy a Pasziánsz Bt-vel a szerződés megszűnt,
a kiadás átkerült a Kommunikációs Kft-hez és az új főszerkesztő pedig Koditek Bernadett lesz.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
145/2011. (VIII. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Tudomásul veszi, hogy a Pasziánsz Bt-vel, a Gödi Körkép korábbi főszerkesztőjével és kiadójával
kötött határozott idejű szerződés 2011. júliusában lejárt és ezért az megszűnt. A Gödi Körkép kiadását
a jövőben a Göd Városi Kommunikációs Kft fogja végezni, a lap főszerkesztője pedig Koditek
Bernadett lesz.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Markó József megköszöni a jelenlévők részvételét és bejelenti, hogy a következő napirendi pontok
zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalása.
A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.
K. m. f.

Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

