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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Forró Gábor távolmaradását előre jelezte, Dr. Bognár László később érkezik. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát és a tervezett napirendi pontokat.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Svájci Testvér-települési Partnerségi Pályázati Alap – hozzájárulás a pályázat benyújtásához 
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
2./ Megállapodás-tervezet járási hivatalok kialakításához 
Előterjesztő: Markó József polgármester     
         Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
3./ TESZ részére pótelőirányzat biztosítása - Balázsovits János Sportcsarnok fűtési rendszerének 
leválasztása, szabályozása 
Előterjesztő: Markó József        
 
4./ „Utak javítása, kátyúzása vállalkozási szerződésben” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményére vonatkozó döntés /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Popele Julianna    
 
5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
 
 
1./ Svájci Testvér-települési Partnerségi Pályázati Alap – hozzájárulás a pályázat benyújtásához 
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy mit tartalmaz a tervezett költségvetés a látogatáson kívül?  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási témakörben tartalmaz fejlesztési terveket és 
tanulmányokat.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy van benne egy szakértői díj is? Ha olyan projekt születik, ami a városnak 
hasznos, akkor az nem kidobott pénz. 
 
Markó József szerint a lehetőséget a testületnek kell kitölteni hasznos dolgokkal. 
 
Rábai Zita szerint az ilyen jellegű pályázatok feleslegesek és csak egy újabb tanulmány készül, amit 
semmire nem fognak használni. Célszerűbb lenne a testvértelepülésen leselejtezett szemétszállító autót 
megszereznünk.  



187 

 
Markó József szerint, ha rossz a pályázat témája, akkor majd a bíráló bizottság úgy fog dönteni róla és 
nem fogja támogatni. Tudomása szerint Svájcban is sokáig használják az autókat és nem biztos, hogy 
célszerű lenne azokat megvenni. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a pályázatot a Svájci Testvérvárosi Alap írta ki. A pályázati kiírás 
szerint szükséges volt egy téma megjelölése is. 
 
Dr. Pintér György szerint a testvérvárosi kapcsolatra elkülönített keretből lehetne spórolni összeget 
ezzel a pályázattal.  
 
Rábai Zita szerint a testvér-települési kapcsolatok hasznát a város lakossága nem igazán érzi és tud 
róla. Azt hiányolja, hogy a látogatásoknak nincs látható hozadéka.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy amennyiben lesz lehetőség egy újabb szemétszállító autó 
megvásárlására, akkor azt nem fogják elszalasztani.  
 
A testület az előterjesztést 7 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
 

154/2012. (X. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
támogatja a „Svájci Hozzájárulás Testvér-települési és Partnerségi Pályázati Alap” pályázaton 
való részvételt. 
A pályázott kisprojekt összes költsége: 6 889 480 Ft 
Igényelt támogatás 90%:   6 200 532 Ft 
Önrész összesen 10%:      688 948 Ft 
A részvételhez szükséges 10% önrészt, azaz 688 948 Ft-ot, Göd Város Önkormányzata a 
2012. évi költségvetésből a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére vállalja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
2./ Megállapodás-tervezet járási hivatalok kialakításához 
Előterjesztő: Markó József polgármester     
         Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy 2013. január 1-től megkezdik a járások a munkájukat. A jogszabály 
szerint október 31-ig kell megkötni az átadásról szóló megállapodást. A személyi állományt első 
körben az érintett hivatalok állományából kell feltölteni. Az eszközöket is önkormányzatok adják át 
ingyenes használatra, ugyanúgy, mint az ingatlanokat. Gödön az okmányiroda épületében fog székelni. 
Idő közben napvilágra került egy törvénytervezet is, ami szerint a hivatalban 35 fő foglalkoztatását 
fogja finanszírozni az állam. Az építéshatósági munka el fog kerülni Gödről és a körzetközponti 
jegyző fogja ellátni ezt a feladatot. Megpróbálták elérni, hogy a hatósági kollégák itt maradhassanak a 
hivatal épületében, de nem sikerült. Sőt még arról is tájékoztatták, hogy nem kívánják átvenni őket, azt 
viszont sikerült elérni, hogy a járáshoz kerüljenek.  
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Sipos Richárd szerint mivel megszűnik az építéshatóság, ezért romlani fog az ellátás. Kérdése, hogy az 
átkerülők helye nem lesz feltöltve? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy nem vesznek fel senkit.  
 
Hlavács Judit elmondja, hogy elszomorítja a mostani önkormányzati rendszer átalakítása és bizonyos 
feladatok áthelyezése miatt.  
 
Markó József szerint nem biztos, hogy csak negatív hatásai vannak annak, ha az építéshatóság átkerül 
máshová.  
 
Dr. Bognár László megérkezik. 
 
Dr. Szinay József bízik abban, hogy december 31-ig még módosítják az építéshatóság miatt a 
jogszabályt.  
 
Sipos Richárd kérdése, hogy a jövő évtől el tudják látni a feladatot 35 fővel, akkor eddig miért kellett 
70? Kérdése, hogy a szakértői véleményt is figyelembe vették a megállapodás elkészítésénél. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a megállapodás-tervezetet a Kormányhivatal állította össze és 
kérték, hogy az önkormányzat ne módosítson benne.  
 
Hlavács Judit szerint az önkormányzatnál vannak olyan emberek, akiknek a szaktudása megéri a 
ráfordítást.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy szerződés a kormányrendelet alapján készült? 
 
Dr. Szinay József igen. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a járásba hogyan illeszkedik a kistérség? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a kistérség átmenetileg meg fog maradni különösebb állami 
finanszírozás nélkül.  
 
Markó József elmondja, hogy amennyiben a jövő évi kistérségi költségvetést Fót nem szavazza meg, 
akkor lehetséges még az is, hogy megszűnik a kistérség. 
 
A testület az előterjesztést 7 igen, 3 tartózkodással elfogadja. 
 

155/2012. (X. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza Markó József polgármestert a Göd Város Önkormányzat és a Pest Megyei 
Kormányhivatal által „a járási (f ővárosi kerületi) hivatalok kialakításához” kötendő 
megállapodás aláírására. 

 
Megállapodás tartalma:  
Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik az ingatlan és ingó vagyon 
használatba adásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, az átvételre kerülő államigazgatási 
feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók, illetve álláshelyek számát, illetve rendelkeznek a 
megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről. 
 
Megállapodás mellékletét képezik:  



189 

1. számú melléklet: önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási 
hivatal részére átadott egyéb ingatlanok 

2. számú melléklet: önkormányzati hivatal elhelyezésére bérleti, vagy egyéb szerződés alapján 
használt ingatlanok 

3. számú melléklet: önkormányzat tulajdonában lévő, járási hivatal elhelyezésére szolgáló, 
jelzáloggal terhelt ingatlanok 

4. számú melléklet: az önkormányzati hivatal rendelkezésére álló, járási hivatal feladatainak 
ellátásához átadásra kerülő gépjárművek felsorolása 

5. számú melléklet: Törvény alapján az átvett feladatokat ellátók, valamint az ezzel 
összefüggésben funkcionális feladatokat ellátók álláshelyeinek a számát, munkakörökre illetve 
személyekre lebontva 

6. számú melléklet: A Járási Hivatalnak átengedett vagyonelemeket érintő peres és nemperes, 
valamint végrehajtási eljárások 

7. számú melléklet: A Járási Hivatalnak átengedett ingatlanhoz és ingókhoz kapcsolódó 
pályázatok   

8. számú melléklet: a járási hivatal feladatainak ellátásához átadásra kerülő infokommunikációs 
eszközök és a szerzői jogvédelem alá eső termékek 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
 
3./ TESZ részére pótelőirányzat biztosítása - Balázsovits János Sportcsarnok fűtési rendszerének 
leválasztása, szabályozása 
Előterjesztő: Markó József        
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a csarnok építésekor nem kerültek 
beszerelésre bizonyos fűtési elemek. Most a keringési rendszer leválasztásáról kell majd dönteni.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy készült költségbecslés? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy tervezői költségbecslés készült, de részletes költségbecslés még nincs. 
Az árajánlatok beérkezése után tudják pontosan megmondani a tényleges kiadást. A megvalósítás után 
a TESZ-nek tételesen el kell számolni és a maradványösszeg visszautalásra kerül az önkormányzathoz. 
 
Hlavács Judit kéri, hogy legközelebb a becslés is kerüljön a képviselők elé.  
 
Rataj András elmondja, hogy el kell különíteni a sportcsarnok és az iskola fűtésrendszerét. Ennek a 
becsült költsége 1,5 millió Ft + ÁFA. A csarnok fűtésrendszerének átalakítása több, mint 2 millió Ft. 
A tervező becsült összeget adott meg, amiből a munka elvégezhető.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy a szétválasztásig a TESZ állja a csarnok fűtési költségeit? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy december 31-ig igen. A szétválasztás költségeit költségvetési 
forrásként biztosítja az önkormányzat a TESZ részére. A fel nem használt összeget a TESZ vissza 
fogja utalni. 
 
Hlavács Judit kéri, hogy ha elkészülnek a tervek konkrét költségvetéssel, akkor azt terjesszék a PEKJB 
elé. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
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156/2012. (X. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
2.000 eFt egyszeri pótelőirányzatot biztosít a Településellátó Szervezet részére a Balázsovits János 
Sportcsarnok fűtési rendszerének leválasztására, átalakítására, szabályozására. A maradvány összeg 
elvonásra kerül. A megvalósítást követően 15 napon belül a TESZ elszámolást nyújt be a Pénzügyi 
Osztály részére a felhasználásról. 
Fedezet: Fiducia szabad kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató, Kovács Krisztina ov. 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni. 
 
A testület a zárt ülést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza 
 
Rábai Zita elmegy. 
 
 
 
5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
Előterjesztő: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

158/2012. (X. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, támogatja az önkormányzat részvételi szándékát az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton, továbbá az önkormányzat 2013.évi 
költségvetésében a pályázat anyagi fedezetét előirányozza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Forró Gábor bizottsági elnök 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József 
     polgármester       címzetes főjegyző 
 
 
 
 Jónásné Héder Hedvig 
  jkv. vezető 


