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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 21-i ülésén a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése
Kovacsik Tamás előre jelezte távolmaradását, igazoltan hiányzik.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Ismerteti a
tervezett napirendi pontokat. A 14. napirendet javasolja levenni.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Beszámoló a 2011. I. félévben behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő
kivezetéséről
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
2./ Javaslat a TESZ előirányzatok jóváhagyására
Előterjesztő: Markó József polgármester
3./ Irányjelző táblák kihelyezése a strand megközelítésére
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő
4./ A gödi 2689 és 2690/9 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
5./ Cartoped-Ovit belterületbe vonási kérelme (020/2 hrsz)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
6./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyére
pályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Bognár László elnök
7./ Alapítványok támogatása
Előterjesztő: Dr. Bognár László elnök
Kovacsik Tamás elnök
8./ Gödi 2172 hrsz-ú ingatlan művelési ág változtatása
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
9./ Gödi 1934 hrsz-ú, Nemeskéri Parkerdő területmegosztása miatti szolgalmi jog biztosítása a
TIGÁZ-DSO Kft részére a 1934/1 hrsz-ú erdő területén
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
10./ Közútkezelői tájékoztatás a közút melletti reklámtáblák eltávolításáról
Előterjesztő: Markó József polgármester
11./ Településnév használati kérelem
Előterjesztő: Markó József polgármester
12./ Javaslat a PEKJB külsős tagjának visszahívására és új tag megválasztása
Előterjesztő: Markó József polgármester
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13./ „Göd Város Önkormányzat pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására,
munkabérhitel és folyószámlahitel-keret nyújtására, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb banki
szolgáltatásra irányuló folyószámla-szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
/zárt ülés/
Egyebek
1./ Sipos Richárd képviselő előterjesztése
2./ Javaslat a Kisfaludy utcai orvosi rendelő és a Béke utca (Pesti út-Vasút közötti szakasz)
járdaépítésének megvalósításához
3./ Kincsem Óvoda fűtésrendszerének javítása
4./ A hiányzó önkormányzati óvoda férőhelyek magánintézmények bevonásával történő
pótlása
5./ Hatósági szerződés megkötése Marton István egyéni vállalkozóval

1./ Beszámoló a 2011. I. félévben behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő
kivezetéséről
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 2011. I. félévében nincs behajthatatlan
követelése az önkormányzatnak.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
170/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Elfogadja a 2011. I. félévi behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetéséről szóló
jegyzői beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

2./ Javaslat a TESZ előirányzatok jóváhagyására
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést. A bizottság az előirányzatokat jogosnak
találta. Egy pontot kifogásoltak meg. Ez a MR Klímával kötött szerződés 2. részének teljesítésére vonatkozó
összeget, de a TESZ vezetője elmondta, hogy egy új eszköz beépítésére volt szükség, ezért nagyobb az
összeg.
Sipos Richárd kéri, hogy a határozati javaslatokról külön szavazzanak. Tájékoztatást kér a klímajavítással
kapcsolatos árajánlatokról.
Markó József javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést és a számlák tartalmát pedig ellenőrizzék le.
Hlavács Judit felhívja a figyelmet arra, hogy két olyan komoly tétel is szerepel az előterjesztésben, aminek a
költségvetésben szerepelnie kellett volna, hiszen arról már annak elkészítésekor tudtak.
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Forró Gábor elmondja, hogy minden most felvetett probléma felmerült a bizottsági ülésen is. A bizottság kért
a TESZ-től egy kimutatást az áthúzódó szerződésekről.
A testület az előterjesztés A/ pontját 10 igen szavazattal elfogadja.
A testület az előterjesztés B pontját azzal a kitéttel, hogy a számlatartalmat meg kell vizsgálni 9 igen, 1
tartózkodással elfogadja.
A testület az előterjesztés C pontját 10 igen szavazattal elfogadja.
A testület az előterjesztés D pontját 10 igen szavazattal elfogadja.
171/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a Településellátó Szervezet részére az alábbi pótelőirányzatot:
Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek üzemtervezett szakirányítási munkáinak fedezetére,
összesen 683 eFt értékben.
Forrás: 3/2011. (II.24) sz. Ök. rendeletének 10. sz. táblájában 21. sorban Feladattal nem terhelt tartalék
jogcím előirányzata.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

172/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a Településellátó Szervezet részére az alábbi pótelőirányzatot:
Beruházások, felújítások fedezetére a következő bontásban:
Németh László konyha:
Burgonyakoptató felújítása
187.500 Ft
Főzőüst felújítás
968.750 Ft
Szivárvány Bölcsőde:
Konyha és kazánház szellőző javítás
3.307.500 Ft
Forrás: a 2010. évi Pénzmaradvány felosztásáról szóló 93/2011. (VI.29.) sz. Ök. határozata alapján a Fiducia
szabad kerete.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

173/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a Településellátó Szervezet részére az alábbi pótelőirányzatot:
Felmentési időre járó bér és járulékai fedezetére, melynek összege 595 eFt.
Forrás: 3/2011. (II.24) sz. Ök. rendeletének 10. sz. táblájában 21. sorban Feladattal nem terhelt tartalék
jogcím előirányzata.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
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174/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a Településellátó Szervezet részére az alábbi pótelőirányzatot:
Településellátó Szervezet önállóan működő intézményei részére túlóra, helyettesítés és azok járulékai
fedezetére 20.014 eFt összegben.
Forrás: 3/2011. (II.24) sz. Ök. rendeletének 10. sz. táblájában 20. sorban Túlóra, helyettesítés jogcím
előirányzata.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

3./ Irányjelző táblák kihelyezése a strand megközelítésére
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő
Sipos Richárd ismerteti az előterjesztést.
Dr. Pintér György kifogásolja, hogy az írásos anyagban nincs megjelölve a forrás. Javasolja, hogy halasszák
a következő ülésre.
Markó József javasolja, hogy ennek meghatározását utalják a Városfejlesztési Bizottság elé.
Popele Julianna elmondja, hogy az ide költségvetésben szerepel kresztábla kihelyezés címen összeg.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
175/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Felkéri a Jegyzőt, hogy a termálfürdő megközelítése végett gondoskodjon 2 db irányjelző tábla
kihelyezéséről az alábbi helyszíneken:
- 2-es főút mentén az Autópihenő leágazásnál
- Göd-Újtelep elágazásnál
Fedezete: 2011. évi költségvetés dologi kiadások sora
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

4./ A gödi 2689 és 2690/9 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a Kincsem melletti buszmegálló közterületté nyilvánításáról szól az
előterjesztés.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
176/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2689 hrsz. alatt felvett „kivett közterület”
megjelölésű ingatlan és a 2690/9 hrsz. alatt felvett „kivett lakóház, udvar” megjelölésű ingatlan telekhatár
rendezésére vonatkozóan elhatározza a telekalakítást a CARTOPED Kft által 10-37/2010. munkaszám alatt
elkészített és a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzban foglaltaknak megfelelően az alábbiak
szerint:
Változás előtt
Változás után
Hrsz. Műv.ág
Min.o. Terület
AK
Hrsz. Műv.ág
Min.o. Terület AK
Ha/m2
Ha/m2
2689

Kivett
---közterület
2690/9 Kivett
---lakóház,
udvar
Összesen

0245
0571

2689

Kivett
közterület
2690/9 Kivett
lakóház,
udvar

0816

--

0287
0529
0816

Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére, valamint arra,
hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Göd Város Önkormányzatát Dr. Nyitrai Judit ügyvéd képviselje.
Ezen határozat Göd Város Önkormányzatának 24/2011.(II. 23.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Markó József polgármester

5./ Cartoped-Ovit belterületbe vonási kérelme (020/2 hrsz)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
177/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Támogatja a 020 hrsz-ú ingatlan (iparvágány) megosztását és az így keletkező 020/2 hrsz-ú ingatlan
belterületbe vonását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

6./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyére
pályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Bognár László elnök
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a KOSB részletesen megtárgyalta az
előterjesztést. Az időponthoz javasolják, hogy 2012. július 1-től szóljon, 2017. június 31-ig, a szerződést
pedig a döntést követően 15 napon belül kössék meg.
Markó József egyetért azzal, hogy a megkezdett tanévet már ne bolygassák meg egy új igazgatóval.
A testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt 10 igen szavazattal elfogadja.
178/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A §-a, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet alapján
pályázatot ír ki a
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói
álláshelyére
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17.§ (1)-(2) bekezdésében felsorolt felsőfokú végzettség és
szakképzettség
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- pedagógus- szakvizsga
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a
megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe kinevezhető
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
(vezetési program)
- nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen megismerhetik, és a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41.§ (2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. június 30.)
A munkakör betölthető: 2012. július1.
Munkavégzés helye: 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.
Szerződéskötés: a döntést követő 15 napon belül
Javadalmazás a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint ezen törvény végrehajtási
rendeletének rendelkezései szerint történik.
A pályázat közzétételének helye: a pályázatot az Oktatási és Kulturális Közlönyben, A Nemzeti
Közigazgatási Intézet internetes oldalán, a Gödi Körkép következő számában és az Önkormányzat internetes
honlapján kell közzétenni.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő
megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
(2131 Göd, Pesti u. 81.) címére történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését és a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.
A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közművelődési és Oktatási Bizottság soron következő
ülésén írásban véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület ezt követő ülésén dönt.
A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolatosan tájékoztatást dr. Hrapka Judit (tel.:
27/530-041) osztályvezetőtől kérhetnek. Munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.godinemeth.hu honlapon szerezhetnek.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József jegyző

7./ Alapítványok támogatása
Előterjesztő: Dr. Bognár László elnök
Kovacsik Tamás elnök
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottságok már döntöttek a támogatásról, de
mivel alapítványi támogatásról van szó, ezért kell a testületnek is dönteni.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB javasolja, hogy a Topház részére adjanak 500 eFt támogatást a
bennlakók élelmezési problémáinak megoldására. A fele összeget a Szociális Bizottság keretéből fizetnék, a
másik felét pedig az önkormányzat költségvetéséből. Kiegészítésként még szerepeltetnék, azt, hogy a
gondozottak speciális étkezési problémáinak megoldására adnák.
A testület 10 igen szavazattal az előterjesztéseket elfogadja.
179/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Dunai Vízisport Alapítvány (székhely: 2131 Göd, Pesti út 25., képviselő: Dalnoki
Tibor elnök) a GÖD KUPA kajak-kenu tömegsport rendezvényhez 50.000,-Ft-os támogatást kapjon.
Fedezet: 3. sz. körzet – körzetfejlesztési támogatás.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

180/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Dunai Vízisport Alapítványt (képviseli: Dalnoki Tibor elnök, székhelye 2131 Göd, Pesti út 25.).
A támogatás értéke 200.000 Ft – fedezete KOSB 2011. évi kerete
A támogatási összeget 2011. évi működéshez biztosítja, kifejezetten a Göd Kupa Kajak-kenu rendezvény
szervezéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester
181/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Dunai Vízisport Alapítványt (képviseli: Dalnoki Tibor elnök, székhelye 2131 Göd, Pesti út 25.).
A támogatás értéke 50.000 Ft – fedezete az SZB átmeneti segély kerete
A támogatási összeget a Göd Kupa Kajak-kenu rendezvény szervezéséhez biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester

238

182/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Támogatja a Lámpás 92’ Közhasznú Alapítványt (Képviseli: Makrai Józsefné, székhelye: 2132 Göd, Mátyás
u. 34.).
A támogatás mértéke: 20.000 Ft
Fedezete: átmeneti segély kerete
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester
183/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
500.000 Ft támogatást ad megállapodás keretében a gödi TopHáz Speciális Otthonnak (Teljes Életért
Alapítvány, adószám: 19180454-1-13, számlaszám: 10103898-15005045-00000004), melynek 50%-át a
Szociális Bizottság biztosítja, a fennmaradó 50% fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
feladattal nem terhelt tartalék (10. sz. tábla 21. sor) jogcíme.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Markó József polgármester
184/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Dunai Vízisport Alapítványt (képviseli: Dalnoki Tibor elnök, székhelye 2131 Göd, Pesti út 25.).
A támogatás értéke 50.000 Ft – fedezete VKB 2011. évi kerete
A támogatási összeget a Göd Kupa Kajak-kenu rendezvény szervezéséhez biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester

8./ Gödi 2172 hrsz-ú ingatlan művelési ág változtatása
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
185/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy a tulajdonát képező Göd, 2172 hrsz-ú ingatlanon történt funkcióváltozás miatt, az eddigi
kivett üzem művelési ág, kivett óvoda művelési ágra módosul.
Képviselő-testület felkéri dr. Nyitrai Judit ügyvédet a változás földhivatali bejegyeztetésére.
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Felelős: Popele Julianna ov
Határidő: azonnal

9./ Gödi 1934 hrsz-ú, Nemeskéri Parkerdő területmegosztása miatti szolgalmi jog biztosítása a
TIGÁZ-DSO Kft részére a 1934/1 hrsz-ú erdő területén
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.
Hlavács Judit kérdése, hogy az út alatt fut a vezeték?
Popele Julianna elmondja, hogy nem az út alatt megy, hanem az erdőben.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
186/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a TIGÁZ-DSO Kft. részére, a közcélú, középnyomású gázvezeték és védőövezetének
biztosítására, az önkormányzati tulajdonú 1943/1 hrsz-ú ingatlanon, a nyomvonallal érintett - a mellékelt
vázrajz szerinti - 2064 m2 területre vezetékjog alapítását.
Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a vezetékjog alapításához és Földhivatali
bejegyzéséhez szükséges megállapodást és változási vázrajzot aláírja.
Felelős: Popele Julianna ov.
Határidő: azonnal

10./ Közútkezelői tájékoztatás a közút melletti reklámtáblák eltávolításáról
Előterjesztő: Markó József polgármester
Dr. Szinay József elmondja, hogy jogszabályi változás miatt a hatáskörök keverednek. Ennek tisztázására
levelet írtak a közútkezelőnek, amire a mellékelt szerződés-tervezet érkezett az önkormányzathoz.
Rábai Zita szerint amennyiben nincs engedélye a tábla kihelyezőjének, akkor az a jogszabály szerint el kell
távolítani a kihelyezett táblát. A határozati javaslatban szerepel, hogy a rendeletet módosítani kell. Ez az
együttműködésre vonatkozna?
Dr. Szinay József elmondja, hogy igen.
A testület 10 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja.
187/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Jóváhagyja a mellékelt Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodást, melynek
keretében a felek kölcsönösen együttműködnek a 2. sz. főút mellett elhelyezett reklámhordozók eltávolítása
(engedély nélküli elhelyezett táblák beazonosítása) érdekében. Göd Város Önkormányzata eljár az engedély
nélkül vagy közútkezelői hozzájárulás nélkül elhelyezett reklámhordozók elbontása érdekében, ennek
megfelelően módosítja a 61/2008. (XII. 12.) sz. Ök. rendeletét.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
11./ Településnév használati kérelem
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
A testület a kérelmet 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
188/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A 6/2009. (II. 26.) sz. Ök. rendelet 4.§-a alapján Dr. Megyery Csaba kérelmére hozzájárul a „Göd-Megyery
Kft” (székhely: 2131 Göd, Templom u. 2.) megnevezésben a „Göd” név használatához.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

12./ Javaslat a PEKJB külsős tagjának visszahívására és új tag megválasztása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti a FIDESZ frakció javaslatát.
Sipos Richárd kéri, hogy indokolják meg a visszahívást.
Markó József elmondja, hogy a külsős bizottsági tagság nem kötött választási arányokhoz és eredményekhez.
A bizottsági tagot a testület kéri fel a munka segítésére. Ebben a munkában fontos, hogy a város érdekeit
képviselje. A beterjesztett anyag csak egy javaslat. Ezzel a javaslattal mind a három ellenzéki
csoportosulásnak lesz szavazati lehetősége a PEKJB-ben.
Sipos Richárd kérdése, hogy a Jobbik részéről kivel egyeztetett?
Markó József szerint nem egyeztetés kérdése, hogy kit javasolnak a bizottságba. Erre vonatkozóan nincs
előírás sehol.
Sipos Richárd kéri, hogy vegyék le a napirendi pontot a tárgyalásról.
Markó József elmondja, hogy mivel az előterjesztés a frakció javaslata, ezért nem veszi le a napirendről.
Lenkei György tudomása szerint Dr. Megyery Csaba a Jobbik listavezetője és polgármester jelöltje volt.
Sipos Richárd csak azt kifogásolja, hogy a Jobbik nevében Polgármester úr delegál tagot a bizottságba.
Forró Gábor szerint a város pénzügyeit nem kellene kampánnyá minősíteni.
Sipos Richárd szerint egyeztetni kellett volna a delegáló szervezetekkel.
Rábai Zita elmondja, hogy Rakaczky urat már az előző ciklusban is szakmai alapon delegálták a pénzügyi
bizottságba.
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Hlavács Judit a bizottsági tagsági felkérést megköszöni és elfogadja. Egyúttal felajánlotta ezt a helyet Sipos
Richárd képviselő úrnak, hogy a Jobbik is képviseltetve legyen a bizottságba.
Sipos Richárd megköszöni a jelölést, de nem tudja elvállalni.
Dr. Megyery Csaba megköszöni a felkérését és elvállalja a bizottsági tagságot.
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
189/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagságáról eddigi munkája megköszönésével
Nemes Krisztiánt visszahívja.
2./ A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagjainak létszámát 7 főre emeli, 4 fő képviselő és
3 fő külsős bizottsági tag.
3./ A tagokat a következőkben állapítja meg:
Forró Gábor elnök
Szabó Csaba
Dr. Bognár László
Hlavács Judit
Lengyel György
Dr. Megyery Csaba
Rakaczki István
4./ Felkéri a Jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

A rendelet módosítását 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal a képviselő-testület elfogadja.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IX. 22.) sz. Ök. rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2011 (III. 23.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 3. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul:
„
Pénzügyi Ellenőrző,
7 főből áll
Közbeszerzési és Jogi Bizottság 4 fő képviselő
3 fő nem képviselő tag
„
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Forró Gábor elnök
Szabó Csaba
Dr. Bognár László
Hlavács Judit
Lengyel György
Dr. Megyery Csaba
Rakaczki István
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Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Dr. Szinay József elmondja, hogy a következő napirendhez még nem érkezett meg az ügyvédnő, ezért azt az
egyebek után, zárt ülés keretében kellene tárgyalni.

Egyebek
1./ Sipos Richárd képviselő előterjesztése a parlagfű kaszálással kapcsolatban
Dr. Szinay József elmondja, hogy a felmérés folyamatban van. Próbálnak fellépni a parlagfű ellen. Ahol
lehet, ott már folyamatban van a kaszálás. A legnagyobb probléma az Oázis lakóparkban lévő bedőlt
beruházások, mivel az ingatlan tulajdonosát nehéz utolérni, hiszen legtöbb esetben felszámolás alatt lévő
cég. A földhivatal vezetőjével is egyeztettek ebben az ügyben, hiszen a külterületek ellenőrzése az ő
feladatuk.
Sipos Richárd elmondja, hogy egyre több helyen tapasztalnak parlagfüvet, ezért kéri, hogy minél több helyen
rendeljék el a kényszerkaszálást.
Rábai Zita szerint érdemes külön kitérni a golfpályára. Kérdése, hogy mi lesz a sorsa a területnek? Nagyon
sok területen lát parlagfüvet. Volt már kényszerkaszálás?
Dr. Szinay József elmondja, hogy volt már kényszerkaszálás a városban, de az is csak egy időre oldja meg a
problémát.
Szabó Csaba elmondja, hogy több területen folyamatban van a kaszálás és a kényszerkaszálás. Több
felszólítást is kiküldtek már.
Sipos Richárd kérdése, hogy mi a helyzet a golfpálya tulajdonosának bérbe adott önkormányzati
területekkel?
Markó József elmondja, hogy nem sok terület van, ami bérbe adásra került és jelenleg nincs gondozva. A
gyakorlópályát aggályosnak tartja. Amit lehet, azt meg fognak tenni.
Rábai Zita kérése, hogy adjanak egy kimutatást a felszólításokról és a kényszerkaszálásokról. Tájékoztatást
kér a golfpálya ügyéről is.
Markó József elmondja, hogy a jogi eljárások elindultak.
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a gyakorló golfpálya külterület és a Földhivatal az illetékes.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
190/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a város közterületein a teljes parlagfű-mentesítésről, valamint hogy
gondoskodjon a belterületi, magántulajdonú ingatlanokon a kényszerkaszálás azonnal elvégzéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
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2./ Javaslat a Kisfaludy utcai orvosi rendelő és a Béke utca (Pesti út-Vasút közötti szakasz)
járdaépítésének megvalósításához
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Forró Gábor elmondja, hogy a Béke utcában lévő járdaszakasz felújítása már időszerű volt, hiszen nagyon
sokan használják és nagyon rossz állapotú volt.
Hlavács Judit kérdése, hogy hány méter járdáról van szó?
Popele Julianna elmondja, hogy 86 méter járdáról van szó, átlagban 1,95 szélességben.
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
191/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Kisfaludy u. orvosi rendelő gyermekorvos és védőnői szolgálat közötti átkötő járdája és a Béke út (Pesti u.
– Vasút u. között) járdaépítés fedezetének biztosításához csökkenti, a Magánszemélyek járdaépítési
támogatása jogcím előirányzatát 1.243 eFt-tal, a Járdaépítés: bölcsőde körüli járda jogcím előirányzatát 821
eFt-tal, a Járdaépítések jogcím előirányzatát 43 eFt-tal, továbbá a működési tartalékban szereplő 2. és 6.
számú körzetfejlesztési keretek jogcímek előirányzatát 500 – 500 eFt-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a
Településellátó Szervezet felhalmozási célú intézményfinanszírozását 3.107 eFt-tal.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

3./ Kincsem Óvoda fűtésrendszerének javítása
Markó József ismerteti az előterjesztést. Véleménye szerint óvatosan kell kezelni a fűtésrendszer felújítását,
hiszen elképzelhető, hogy pályázatot írnak ki a korszerűsítésre.
Forró Gábor a PEKJB megtárgyalta az előterjesztést.
Rábai Zita szerint ez is olyan költség, amiről már a költségvetés elkészítésekor is tudni lehetett és
szerepeltetni kellett volna. Véleménye szerint ez lett volna a korrekt.
Markó József szerint a tételenkénti kontroll megtakarítást eredményezhet.
Dr. Pintér György elmondja, hogy évközben több fűtésrendszer felújítási lehetőséget is megvizsgáltak, de a
pályázati lehetőségeket még nem ismerik, ami hátrányos.
Markó József több ajánlatot is küldenek az önkormányzat részére különböző cégek, de meg kell alaposan
vizsgálni ezeket, hiszen lehet, hogy jobban jár az önkormányzat, ha saját maga valósítja meg.
Rábai Zita elmondja, hogy ő is ismert ilyen vállalkozó céget.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
192/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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jóváhagyja a Településellátó Szervezet részére 409 eFt pótelőirányzat biztosítását a Kincsem Óvoda fűtési
rendszerének javítására az 1. számú árajánlat alapján.
Fedezete a feladattal nem terhelt működési tartalék.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Hetényi Tamás

4./ A hiányzó önkormányzati óvoda férőhelyek magánintézmények bevonásával történő pótlása
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a 2012-es évre szükséges a 6 millió Ft. Erre az évre 1.1 millió Ft szükséges.
Sipos Richárd tudomása szerint döntöttek már arról, hogy az olyan gyerek után nem jár a támogatás, aki
eleve magánóvodába adta volna a gyerekeket.
Hlavács Judit jónak tartja, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja a szülőket.
Dr. Bognár László jónak tartotta volna, ha a KOSB tárgyalja az előterjesztést, de ez a kérdés inkább
pénzügyi kérdés. A korábbi bizottsági ülésen egyértelmű volt a bizottság véleménye, hogy fix összeget
határozzanak meg.
Dr. Pintér György elmondja, hogy azt az összeget adja át az önkormányzat a magánóvodáknak, amit
egyébként is fizetne az önkormányzati óvodai elhelyezés után az állami normatíván felül.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB támogatta az előterjesztést.
Hlavács Judit elmondja, hogy benne maradtak volna kételyek.
Markó József elmondja, hogy a későbbi ülésen még lehet változtatni a támogatás nagyságán.
Dr. Nagy Atilla kiegészítené még a javaslatot azzal, hogy az alapítványokat pontosan meg kell nevezni.
Dr. Pintér György szerint az extra szolgáltatásokat ne támogassa az önkormányzat.
A testület az előterjesztést a pontosítással együtt 10 igen szavazattal elfogadja.
193/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A saját fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert, vagy felvételt nyert, de arról az
az alábbiak szerint lemondott gödi vagy Sződ-Nevelek dűlői illetőségű gyermekek elhelyezését a 2011/2012es nevelési év 2011. szeptember 1. napja és 2012. június 30. napja közötti időszakára a következők szerint
oldja meg.
A felsőgödi Kincsem Óvodába illetve az alsógödi Kastély Központi Óvodába jelentkezett és helyhiány miatt
felvételt nem nyert gyermekek óvodai ellátására a szülőknek a Szivárvány Bölcsőde Széles Korcsoportú
Csoportjának 5 férőhelyét, a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda által e célra felajánlott 13 férőhelyét, a
Palánta Óvoda e célra felajánlott 13 férőhelyét, a Kuckó Óvoda és Családi Napközi e célra felajánlott 4
férőhelyét, a Cifra Palota Családi Napközi e célra felajánlott 2 férőhelyét, a Mackóvár Játszóház e célra
felajánlott 6 férőhelyét, a Csiga-Biga Óvoda e célra felajánlott 5 férőhelyét és a Játszoda Családi Napközi
e célra felajánlott 2 férőhelyét ajánlja föl.
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1.
A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda fenntartójával (Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány)
megállapodik legfeljebb 13,
2.
a Palánta Óvoda fenntartójával (gödi Gyermekkert Nonprofit Kft.) megállapodik legfeljebb 13,
3.
a Kuckó Óvoda és Családi Napközi fenntartójával (Kuckó Családi Napközi és Óvodai Közhasznú
Alapítvány) megállapodik legfeljebb 4,
4.
a Cifra Palota I.II. Családi Napközi fenntartójával (Mandarina Kids Közhasznú Nonprofit Kft.)
megállapodik legfeljebb 2,
5.
a Mackóvár Játszóház fenntartójával (Mackóvár Gyermekgondozó és Nevelő Bt.) megállapodik
legfeljebb
6,
6.
a Csiga-Biga Óvoda fenntartójával (Gödi Csiga-Biga Alapítvány) megállapodik legfeljebb 5,
7.
a Játszoda Családi Napközi fenntartójával (Játszoda Egyesület) megállapodik legfeljebb 2
gödi vagy Sződ-Nevelek dűlői állandó lakóhellyel rendelkező, önkormányzati óvodába a 2011/12-es nevelési
évre felvételt kérő, de helyhiány miatt nem nyert, illetve felvételt nyert, de arról lemondott gyermek óvodai
vagy óvodaszerű ellátásáról. Minden ilyen gyermek havonta és utólag 15.000.-Ft támogatást folyósít az
önkormányzat függetlenül a napi ellátás időtartamától és a szülők szociális helyzetétől vagy attól, hogy
otthon vannak-e bármely okból, illetve munkavégzés miatt napközben távol vannak. A támogatási időszak
2011. szeptember 1 – 2012. június 30.
A jelentkezett, de lemondott gyermekek támogatásra való jogosultságának további feltétele, hogy a
jelentkezésnek, a lemondásnak az önkormányzati óvodákban dokumentálva kell lennie.
Meglévő forrás: a nevelési év 2011. naptári évre eső részére 1.110.000.- Ft a 2011. évi költségvetés
„Magánóvodák támogatása” során szereplő pénzmaradvány.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetésbe „Magánóvodák támogatása” címen a tárgybeli nevelési
év 1-6 hónapjaira 3.360.000.-Ft-ot, a következő nevelési év 09-12 hónapjaira a várható magasabb
gyermekszám miatt további 2.640.000.-Ft-ot, egész pénzügyi évre összesen 6.000.000.-Ft-ot tervezzen be.
Felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tükröző támogatási megállapodások megkötésére az érintett
óvodákkal, a családi napközikkel és a játszóházzal. A szerződéseknek az előző évi hasonló tárgyú
szerződéseknek megfelelőeket kell tartalmazniuk, figyelembe véve az óvodáktól eltérő intézménytípusok
sajátosságait.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző
5./ Hatósági szerződés megkötése Marton István egyéni vállalkozóval
Markó József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
194/2011. (IX. 21.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Engedélyezi, hogy Marton István egyéni vállalkozó mozgóbolti árusítás keretében kenyér-, pékárút és
sütőipari terméket áruljon Göd közigazgatási területén „Hatósági Szerződés” megkötése alapján.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Rábai Zita kimegy.
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni.
A testület a zárt ülés elrendelését 9 igen szavazattal elfogadja.
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A képviselő-testület ezt követően zárt ülés keretében tárgyalja a további napirendi pontot, melyet külön
jegyzőkönyv tartalmaz.
K.m.f.

Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

