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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Forró Gábor, Rábai Zita és Sipos Richárd előre jelezte távolmaradását. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
 
Dr. Pintér György a bizottság javaslata az volt, hogy az 1. sz. napirendi pont kerüljön át novemberre és 
az egyebek között a pénzügyi beszámolóját tenné meg. 
 
Dr. Nagy Atilla kéri, hogy az egyebek között az orvosi körzetekről szóló rendelet módosítását is 
tárgyalják meg. 
 
Hlavács Judit elmondja, hogy e-mailban tett fel kérdéseket, amire a TESZ igazgatótól várja a választ 
ezzel kapcsolatban. 
 
Markó József szerint a személyi részek nem tartoznak a testületre, csak a számlázás. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a helyben kiosztott anyag 2. pont rendelet-módosítását javasolja 
levenni. 
 
Markó József kérdése, hogy volt-e egyeztetés az orvosokkal és van-e róla írásos anyag? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy volt egyeztetés és csak szóbeli jóváhagyása van. 
 
Markó József kérdése, hogy miért kerül ide az anyag, ha még nincs megfelelően előkészítve? Miért az 
ülésen derül ez ki? 
 
Dr. Nagy Atilla elfogadja a napirendi pont levételét. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Hitelkérelem 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
2./ Településnév használati kérelem 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
3./ Részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
4./ A gödi 617 hrsz-ú Puskin közre vonatkozó ajánlat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
5./ Őszi lakossági lombgyűjtési akció 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
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6./ Közszolgáltatási hulladékgazdálkodási terv 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
7./ A Polgármesteri Hivatal év végi munkarendjének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
8./ A 29/2013. (II. 27.) sz. Ök. határozat kiegészítése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Egyebek 
I./ Pénzügyi tájékoztató 
II./ TESZ igazgató tájékoztatója a közétkeztetésről 
 
 
 
1./ Hitelkérelem 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az MFB kedvezményes hitellehetőséget 
biztosít az önkormányzatoknak fejlesztési célokra. A hitelből a Búzaszem iskola szilárd burkolatú úton 
történő megközelíthetőségét biztosítanák és a szükséges vízelvezetési munkálatokkal együtt. A PEKJB 
javasolja, hogy a hitelfedezetről most ne döntsenek, azok kerüljenek ki a határozati javaslatból. 
 
Hlavács Judit nem tartja a hitelfelvételt szimpatikusnak. Nem érti, hogyan számolják ki a hitel 
nagyságát és furcsálja, hogy pont 51 millió Ft a tervezett beruházás összege. 
 
Markó József szerint annyit kell felhasználni az állami támogatásokból, amennyit csak lehet. A 
költségvetésben is szerepelt a hitel felvétele, de azt nem használták fel.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a korábbi engedélyes tervek és költségbecslések alapján két 
útépítést tervezett a testület megvalósítani. A beruházási osztály árajánlatot kért be az útépítésre, ami 
51 millió Ft-ról szólt. Az útépítés közbeszerzés alapján kerül kivitelezésre és csak annyi hitelt fognak 
felvenni, amennyibe az útépítés kerülni fog. 
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 7 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

168/2013. (X. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
hozzájárul a Magyar Fejlesztési Banktól az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 
keretében 50 millió forint összegű közvetlen finanszírozásra vonatkozó önkormányzati hitel 
igényléséhez és a hitelbírálatot követően a hitel felvételéhez az alábbiak szerint: 
Fejlesztési cél: 5. Közlekedésfejlesztés 5.1 pont Helyi közutak építése, fejlesztése  
Egyéb fejlesztési cél: 6. Települési alapinfrastruktúra fejlesztés 6.3 csapadék-vízelvezetés 
 
Hitel összege:     50 000 eFt 
A hitel futamideje:   5 év 
Türelmi idő:   1 év 
Törlesztés:   félévente, egyenlő részletekben 
Rendelkezésre tartás: 2 év 
 
A beruházás költségelőirányzata: 51 286 423 
Önrész:            1 286 423 
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Önrész fedezete:           feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és 
járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok 
aláírására és az alábbi nyilatkozatok megtételére: 
- az Önkormányzat hitelfelvétele törvényi korlátozás alá nem esik (2011. évi CXCIV. tv. 10.§) és a 
hitelfelvételhez szükséges Kormány hozzájárulást legkésőbb a szerződéskötésig a Bank 
rendelkezésére bocsátja 
- az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó – a Hitelkérelemben meghatározott 
hitelösszegre tekintettel megállapított – tárgyévi összes fizetési kötelezettsége a kölcsön (adósságot 
keletkeztető ügylet) futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi 
bevételének 50%-át  
- az Önkormányzatnak esedékes hitel-, kölcsön-, lízingszerződésből, vagy bankgarancia megbízási 
szerződésből eredő lejárt tartozása nincs 
- az Önkormányzat ÁFA visszaigénylésre nem jogosult 
- az adott pénzügyi szolgáltatás nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a Dunaparti nyaralóházak ingatlanát a város tulajdonába adták át. Ez már 
a Magyar Közlönyben is megjelent. A következő feladat a terület hasznosítása lesz.  
 
 
 
2./ Településnév használati kérelem 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

169/2013. (X. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul, hogy a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában 
létrehozandó „Gödi Művészetoktatásért Alapítvány” nevében a Göd településnév szerepeljen, továbbá, 
hogy az alapítvány székhelyeként bejelentse az iskola 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. sz. alatti címét. 
Jelen hozzájárulást a fenti egyesület működésének teljes időtartamára adta ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
 
3./ Részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
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Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. Három forrása van a hallgatóknak kifizetett ösztöndíjnak. 
Ennek egyik része az önkormányzati forrás.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

170/2013. (X. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy támogatja az Önkormányzat részvételét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton. 
Egyúttal úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz a 2014. évi 
költségvetésben 3 millió forint kerüljön betervezésre. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
   Dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
 
4./ A gödi 617 hrsz-ú Puskin közre vonatkozó ajánlat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
Markó József elmondja, hogy a kérelmező az előző ülésen megállapított árat soknak találta. Javasolja, 
hogy bruttó 20 eFt-os árat határozzanak meg. Kéri, hogy a javasolt összeget indokolják meg. 
 
Hlavács Judit szerint az önkormányzatot nem köti semmi, hogy eladják az ingatlant. A PEKJB-en 18 
eFt + ÁFA összeget határoztak meg.  
 
A testület a PEKJB javaslatát 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. 
Polgármester javaslatát a testület 7 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

171/2013. (X. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a 159/2013. (IX.25.) számú határozatában az ingatlan árát az alábbiak szerint módosítja: 
Bruttó ár: 20.000 Ft/m2. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna 
 
 
 
5./ Őszi lakossági lombgyűjtési akció 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Hlavács Judit kéri, hogy jövőre már korábban tárgyalják meg ezt a kérdést.  
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. November 18 és december 1 között lehet az igényeket 
bejelenteni a TESZ-nél és így azokat a zsákokat is elszállítják, amelyeket a lakó nem tud elszállítani a 
lerakóba.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
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172/2013. (X. 30.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A lakosság részére őszi lombgyűjtési akciót szervez, melynek során a lakosság 2013. november 18. és 
2013. december 1-je között, heti 2 napon térítésmentesen szállíthat be az Önkormányzattal, 
zöldhulladék ártalmatlanításra szerződött vállalkozó telephelyére.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződött vállalkozóval ezen időszakra vonatkozóan a szerződést 
módosítsa bruttó 2000 Ft/tonna zöldhulladék ártalmatlanítási árral. 
A térítésmentes beszállítás lehetőségével csak a gödi lakcímkártyával rendelkezők élhetnek.  
Forrás: Környezetvédelmi Alap 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
6./ Közszolgáltatási hulladékgazdálkodási terv 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy hatályba lépett az új hulladékgazdálkodási törvény, amely 
kötelezővé teszi a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Ezt a tervet jóváhagyásra el kell küldeni az 
OHÜ-nek. Ismerteti a begyűjtött szelektív és a kommunális hulladék begyűjtés adatait.  
 
Hlavács Judit örül annak, hogy csökken a városban a hulladék mennyisége, valamint annak, hogy a 
tervbben megjelenik a szemléletváltás. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

173/2013. (X. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja a 2013-tól 2016-ig érvényes közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet és a benne foglalt 
célkitűzésekkel egyetért. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
 
7./ A Polgármesteri Hivatal év végi munkarendjének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 

174/2013. (X. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Polgármesteri Hivatal karácsonyi és év végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
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2013. december 6. (péntek) egész napos ügyfélfogadás (8-16 óráig) 
2013. december 7. (szombat) szabadnap  
2013. december 21. (szombat) munkanap 
2013. december 23. (hétfő) munkanap 8-15 óráig 
2013. december 30-tól 2014. január 2-ig igazgatási szünet 
2014. január 3. (péntek) munkanap. 
 
Az igazgatási szünet alatt a hivatal köztisztviselői éves szabadságukat töltik. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
8./ A 29/2013. (II. 27.) sz. Ök. határozat kiegészítése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

175/2013. (X. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 29/2013. (II. 27.) Ök. határozat második francia bekezdését kiegészíti a helyrajzi számmal. 
Helyrajzi szám: 1641 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Címzetes főjegyző 
 
 
Egyebek 
 
I./ Pénzügyi tájékoztató 
 
Dr. Pintér György ismerteti az önkormányzat pénzügyi helyzetét, ami hétfői adatok alapján készült el.  
 
 
 
II./ TESZ igazgató tájékoztatója a közétkeztetésről 
 
Hlavács Judit elmondja, a Huzella iskolából keresték meg a szülők és elmondták, hogy szeptembertől 
javult az étkezés minősége, de később visszaesett egy kicsit. Az igazi problémájuk az számlázással 
kapcsolatban van, hiszen nem tudják az étkezés díját átutalni, vagy nem kapnak semmilyen számlát 
vagy nyugtát arról, hogy hány napot fizettek be.  
 
Mucsi László elmondja, hogy a meglévő programot kiegészítették egy számlázási programmal és ezt 
követően már így fogják megkapni a számlát a szülők az osztályfőnökön keresztül. Átutalással is 
lehetőség van fizetni a díjat. Ilyenkor az élelmezésvezető jelzi a szülőnek, hogy mennyit kell 
befizetnie. Lezárult az élelmezési közbeszerzés és véleménye szerint minőségileg jobb, változatosabb 
és olcsóbb ételeket tudnak adni a gyerekeknek. A TESZ a beérkezett adatok alapján elő fogja készíteni 
az étkezési díjak esetleges módosítását.  
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Hlavács Judit a választ elfogadja. 
 
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 


