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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Dr. Bognár László és Szabó Csaba nincs jelen, előre jelezték távolmaradásukat. 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Az idén várhatóan még több ülést kell majd tartani. Két 
javaslat érkezett még az egyebekhez. Az egyik a bankszámla szerződéshez kapcsolódik. Az ülés előtt 
Rakaczki István újonnan megválasztott bizottsági tag is leteszi az esküjét. Ezt követően felkéri 
Rakaczki urat az eskütételre. 
 
Dr. Szinay József ismerteti a JAMH tetőterének felújításához kapcsolódó sitt elszállítás vizsgálati 
anyagát.  
 
Markó József elmondja, hogy ez egy plusz dolog volt, amit meg kellett tenni és a keletkezett 
hulladékot el kellett szállítani. A napirendi pontokkal kapcsolatban elmondja, hogy az első napirendi 
pontot az előterjesztő levételre javasolta. 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
2./ Mayerffy utcai nyugdíjas-otthon hatástanulmánya 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
3./ Támogató nyilatkozat a MÁV-START Zrt részére motorvonat beszerzéshez 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
4./ Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
5./ 2012. évi belső ellenőri munkaterv 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
6./ Strandöltöző használati melegvíz ellátása és fűtési rendszer kialakítása termálvíz fűtéssel 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
Egyebek 
I./ Búzaszem Iskola 2011/12. évi támogatása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
II./ Fellebbezések  
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
III./ Bankszámlavezetés közbeszerzési eljárás – részvételi jelentkezés értékelése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
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1./ A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a kirakott szelektív zsákokat valaki 
ellopja. Azért van szükség a módosításra, hogy a rendőrség fel tudjon lépni. Ezért kéri a rendelet 
módosítását. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a módosítás mennyire segíti a rendőrség munkáját? Elmondja, hogy az üres 
zsákokat is ellopják nem csak a tele zsákokat.  
 
Sipos Richárd elmondja, hogy a TESZ munkatársai is kevesebb zsákot adnak, mint amennyit 
összeszednek. 
 
Kovacsik Tamás a rendelet azért szükséges, hogy meg tudják büntetni a zsákokat ellopókat.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy ameddig tényállásszerűen nem szerepelt ez a szöveg a rendeletben a 
rendőrség nem tudott eljárni. De ezt követően már a szabálysértési eljárást már le lehet folytatni. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy jövő hét csütörtökön a VKB és a PEKJB együttes ülést fog tartani 
szemétszállítási témában. 
 
Markó József elmondja, hogy a jelenlegi munkaanyagban az szerepel, a kommunális hulladék 
elszállítását a továbbiakban a TESZ végezné és egy új autót is vásárolnának. A lakosság fizetné meg a 
szemétszállítás költségeit arányosan. A méréses szállításra folytatnak tárgyalásokat. A lakosság 
választhatna a kis és a nagykuka között még ebben az évben. Ennek alapján kerülne kiszámításra a 
kukák díjazása. A zöldhulladék elszállítása most zsákban fizetendő vagy ingyenesen lerakhatta a 
zöldhulladék lerakóba. Ez várhatóan a jövőben változni fog és a lerakásért is fizetni kell majd. A 
következő lépés a lomtalanítás lenne. Az eddigi rendszert megszüntetnék, és házhoz menő lenne a 
rendszer. Ennek előnye az lenne, hogy nem lenne szemét és nem jelennének meg idegenek a városban. 
A szelektív gyűjtés rendszere megfelelő, de meg kell vizsgálni, hogy lehetne-e optimálisabban végezni 
a tevékenységet. El kell gondolkodni azon, hogy év végi elszámolás legyen a szemétszállításnál, és ha 
a lakos többet fizetett, mint amennyibe került a szolgáltatás, akkor a következő év elején jóvá lehetne 
írni a plusz befizetést. Ezek még csak elképzelések, amin a város vezetése dolgozik. Akinek esetleg jó 
ötlete van, kéri, hogy ossza meg a városvezetéssel.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzat Önkormányzatának 34/2011. (XI. 18.) sz. Ök. rendelete 
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló a 

36/2002.(XII. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1§ 

(1) 10§ (2) bekezdése az alábbi „f” ponttal egészül ki: 

- szelektív hulladékgyűjtés keretében minden hó adott körzetben érvényes második és 
negyedik szemétszállítási napján a szolgáltatótól kapott szelektív hulladékgyűjtő zsákban 
kihelyezett hulladék begyűjtésére, gyűjtő járat megszervezése”  

(2) 20 § (1) bekezdése az alábbi „o” ponttal egészül ki: 
- a lakosság által, a házhoz menő szelektív gyűjtés során az ingatlanok elé kitett szelektív 
hulladékot az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés nélkül elviszi 

(3) 20.§ (2) az alábbiak szerint módosul: 
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- A szabálysértési bírság az (1) bekezdés a./, b./, e./, f./, g./ h./, i./, o/, pontja esetében 30.000 
Ft-ig, az (1) bekezdés c./, d./, j./, k./, l./, m./, n./ pontja esetében 20.000 Ft-ig terjedhet. 

2§ 

A rendeletmódosítás 2011. november 21-én lép hatályba. 
 

 
   Markó József                            dr. Szinay  József 
    polgármester                             címzetes főjegyző 
 
 
 
2./ Mayerffy utcai nyugdíjas-otthon hatástanulmánya 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. A terület sorsa megnyugtatóan rendeződne a 
beruházással. Olyan változtatások születtek, amelyek az elhelyezést emberségesebbé tették.  
 
Lenkei György javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy ki a beruházó? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az anyagban szereplő Parti Kft. 
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

224/2011. (XI. 17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Mayerffy utcai nyugdíjas-otthonhoz készült Városrendezési hatástanulmány elfogadja. 
 
Felelős: Markó József polgármester, 

Dr. Szinay József címzetes főjegyző,  
Határidő: 2011. november 30. 
 
 
 
3./ Támogató nyilatkozat a MÁV-START Zrt részére motorvonat beszerzéshez 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

225/2011. (XI. 17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Dönt arról, hogy a MÁV-START Zrt motorvonat beszerzéséről szóló projektjének megvalósítását 
támogatja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
4./ Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy ezt a testületnek kell megszavaznia? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy az igazgatási szünetet a testületnek van joga elrendelni. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

226/2011. (XI. 17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Polgármesteri hivatal karácsonyi és év végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2011. december 22. (csütörtök)    egész napos ügyfélfogadás 
2011. december 23-tól 2012. január 2-ig  igazgatási szünet 
2012. január 3. (kedd)     egész napos ügyfélfogadás. 
 
Az Okmányiroda karácsonyi és év végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
2011. december 22. (csütörtök)   egész napos ügyfélfogadás 
2011. december 23-tól 2011. december 28-ig igazgatási szünet 
2011. december 29. (csütörtök)   egész napos ügyfélfogadás 
2011. december 30. (péntek)   8-12-ig ügyfélfogadás 
2012. január 2-től     normál munkarend szerinti ügyfélfogadás 
 
Az igazgatási szünet alatt a hivatal dolgozói éves szabadságukat töltik. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2011. december 19. 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
5./ 2012. évi belső ellenőri munkaterv 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Forró Gábor elmondja, hogy az előterjesztést a PEKJB tárgyalta és néhány kiegészítést tett. Az egyik a 
második státusz betöltése. A kiegészítéseket és a javításokat a belső ellenőr átvezette az anyagon, 
amely a képviselőknek kiküldésre került. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy az ÁSZ ellenőrzés után bekerült a második státusz is az állományba, 
de nem került betöltésre. Az Ötv a jegyző felelősségévé teszi a belső ellenőrzést. A várható 
átalakulások miatt is javasolja a második státusz betöltését.  
 
Sipos Richárd is támogatja a második belső ellenőr alkalmazását és ismertet az anyagból néhány 
felsorolt kockázatot. 
 
Markó József elmondja, hogy a konkrét ügyeket kell vizsgálni és nem az általánosságokat.  
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Rábai Zita a költségvetés tervezésével kapcsolatban kérdése, megalapozott-e, hogy a tervezés is az 
anyagban van?  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

227/2011. (XI. 17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a mellékletben szereplő ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 
 - az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének 
egyetértésével módosíthatja, és 
- annak végrehajtásáról készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a 
2012. évi pénzügyi zárszámadási rendelettervezettel a polgármester a képviselő testület elé 
terjeszti. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
6./ Strandöltöző használati melegvíz ellátása és fűtési rendszer kialakítása termálvíz fűtéssel 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést. Problémát jelentette, hogy részletes 
költségvetést nem látott a bizottság, ezért kérték, hogy ismét tárgyalják meg az előterjesztést, ha már 
részletes költségvetés készült.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy miért nem adtak be a tavaszi pályázatra anyagot, amit pont ilyen témára írtak 
ki?  
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy volt egy tervük a fedett medencére, amibe szerepelt ez a beruházás 
is, amire pályázatot nyújtottak volna be, de később kiderült, hogy magas volt a költsége a 
beruházásnak. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a városi intézményekre is készült terv, de az elnyerhető pályázati 
összeg úgy változott, hogy nem volt lehetőség a pályázat benyújtására.  
 
Hlavács Judit támogatta a fűtésrendszer átalakítását, de szeretne pontos számokat és terveket látni. 
 
Rábai Zita szerint a kisebbik pályázatra lehetett volna anyagot benyújtani. Véleménye szerint a jövő 
évben nem várható már ilyen jellegű pályázat.  
 
Hlavács Judit javasolja, hogy a következő testületi ülésen szavazzanak az előterjesztésről.  
 
A testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

228/2011. (XI. 17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 
Úgy dönt, hogy „A strandöltöző használati melegvíz ellátása és fűtési rendszer kialakítása termálvíz 
fűtéssel” című napirendi pontot a következő ülésen a részletes költségvetés ismeretében ismét 
megtárgyalja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
Egyebek 
 
I./ Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatási 
megállapodása 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ma reggelre véglegesedett a létszám 71 
főre. A piarista rend apróbb módosításokat javasolt a szerződés-tervezetnél.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 
 

229/2011. (XI. 17.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Göd Város Önkormányzata és a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény között az utóbbi működése érdekében kötendő közoktatási 
megállapodás jöjjön létre egy tanévre, 2011. szeptember 1-től 2012. augusztus 31. közötti 
időszakra. A megállapodásban 6. pontjában meghatározott önkormányzati kiegészítő 
támogatás mértékét az intézményben ellátott gödi és sződ-neveleki állandó lakóhellyel 
rendelkező gyermekek után a tanévre 1.704.000.-Ft Ft legyen. 
 
Forrásul 300.000.-Ft erejéig az iskola helyén működő korábbi egyházi iskola által 2011. 
szeptemberében visszafizetett támogatást jelöli meg. A fennmaradó 1.404.000.-Ft forrását kéri 
a 2012. évi költségvetésben átadott pénzeszközként elkülöníteni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester,  

  Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a KMOP-s óvodapályázattal kapcsolatban van előrelépés? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy foglalkoznak a témával és amennyiben szükséges lesz, akár rendkívüli 
testületi ülésen is tárgyalhatják az anyagot. 
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadja a zárt ülés tartását.  
 

K. m. f. 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
         polgármester             címzetes főjegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 


