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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 203. december 11-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Rábai Zita előre jelezte távolmaradását, Kovacsik Tamás nincs jelen. 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
 
1./ Tulajdonosi hozzájárulás a Gödi Sportegyesület fejlesztési projektjéhez 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Döntés bérkiegészítési keret biztosításáról 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
3./ A 136/2013. (IX. 25.) Ök. határozat módosítása (intézményvezetői kinevezés) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
4./ Nyertes kiválasztása - "Göd Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2 -2013-2013-0046 számú 
szervezetfejlesztési projektjében való szakértői feladatok ellátása (mérnöki, szakértői feladatok, 
és tanulmányok készítése)" közbeszerzési eljárásban 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző,    /zárt ülés/ 

Popele Julianna ov. 
 
 
Kovacsik Tamás megérkezik. 
 
 
1./ Tulajdonosi hozzájárulás a Gödi Sportegyesület fejlesztési projektjéhez 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Dr. Horváth László elmondja, hogy a Kajak-kenu Szövetség 15 millió Ft-tal támogatná a létesítmény 
fejlesztését. A részletekről a szakosztály vezetője tud beszámolni. 
 
Nagy László elmondja, hogy a szövetség 15 millió Ft támogatást utalt a Dunakanyar régiónak 
fejlesztésekre. Az elképzelésük a megnövekedett létszámra való tekintettel a felújítás, a fűtés 
korszerűsítése és a bővítés. A tervek majd csak később készülnek el. 
 
Markó József kérdése, hogy az árvízálló képesség mit jelent? 
 
Nagy László elmondja, hogy a korábbi tervek a Duna közepes vízállásához készültek, így a mostani 
épületet sem tudják nagyon magasra épülni, de tervezik korlátok építését. 
 
Bertáné Tarjányi Judit az árvízzel kapcsolatban többféle megoldás lehetséges. Az egyik az, hogy 
beengedik a vizet, és utána kitakarítanak. A másik megoldás a padlószint felemelése, a harmadik 
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megoldás a mobil gát jellegű építménnyel megvédeni az épületet. A bővítésre is többféle megoldás 
van. Javasolja, hogy az öltözőt helyezzék ki a toldalékba, és az edzőtermet nagyobbítsák meg. A 
terveket majd részletesen meg fogják vizsgálni. Engedélyt csak a HÉSZ hatályba lépése után 
kaphatnak.  
 
Markó József elmondja, a testület most csak arra ad engedélyt, hogy az önkormányzat területére a 
beruházást elvégezzék.  
 
Nagy Árpád elmondja, hogy a mostani anyaggal a pályázaton el tudnak indulni, és ha szükséges, akkor 
tudják a szerződést módosítani. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

197/2013. (XII. 11.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
A rendelkezésre álló tulajdoni lap alapján rögzíti, hogy Göd Város Önkormányzatának 1/1 arányú 
tulajdonát képezi a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatalának nyilvántartásába Göd belterület 
525 hrsz. alatt felvett „kivett strandfürdő” megnevezésű, 1ha 1444 m2 területű, természetben 2131 
Göd, belterület 525 hrsz. alatti ingatlan. 
Az Önkormányzat ezen ingatlan tulajdonosaként a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi 
sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési 
igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban foglalt támogatás 
felhasználása érdekében tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonát képező ingatlanon a 
Gödi Sportegyesület (székhelye: 2131 Göd, Sporttelep, képviseletében eljár: Dr. Horváth László 
elnök, nyilvántartási száma: Budapest Környéki Törvényszék 490/2006., országos nyilvántartásbeli 
azonosító: 60823/1989.) a mellékletben lévő fejlesztési projektet valósítsa meg: 
Göd Város Önkormányzata és a Gödi Sportegyesület a beruházás megkezdését megelőzően köteles 
ráépítési szerződést kötni, amelynek tartalmát felek a későbbiek során határozzák meg.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
2./ Döntés bérkiegészítési keret biztosításáról 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József elmondja, hogy a hivatal bérmaradványából 10 milliónyi összeg kerül át az 
intézményekhez.  
 
Sipos Richárd elmondja, hogy a határozatban szerepel a jutalom szó. A tanárok kiesnek most ebből a 
körből? Kérdése, hogy mi alapján kerül felosztásra a meghatározott összeg? 
 
Markó József elmondja, hogy a felosztás már vezetői kérdés és nem a testület kompetenciája. Az 
intézmények létszámarányosan kapnak a keretből. Az átlagnál magasabb összeget adnak, mivel ott 
elég alacsonyak a fizetések. A tanárok már ebből a bérkiegészítésből kimaradnak. 
 
Hlavács Judit kifogásolja, hogy nincsen intézményenként számszerűsítve az összeg nagysága. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
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198/2013. (XII. 11.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy hozzájárul a Gödi Polgármesteri Hivatalban és a Göd város intézményeiben a 
bérmaradvány terhére történő – bérkiegészítés kifizetéséhez. A bértömeg összege járulékokkal együtt 
41.200 eFt, mely összeg 352 alkalmazott között kerül felosztásra. 
A fenti szervezetek között szükséges előirányzat átcsoportosítások, előirányzat módosítások 
elvégzéséhez szükséges jóváhagyással megbízza a Polgármestert. 
Forrás: a Gödi Polgármesteri Hivatalban és Göd Város intézményeiben meglévő bérmaradvány. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Mucsi László TESZ 
igazgató. 
 
 
 
3./ A 136/2013. (IX. 25.) Ök. határozat módosítása (intézményvezetői kinevezés) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József elmondja, hogy a korábbi döntésnél a dátumok eltolódtak, ezt kell korrigálni. 
 
A testület 10 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja. 
 

199/2013. (XII. 11.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Megállapítja, hogy Ráczki Marianna intézményvezetői pályázatának elbírálása tárgyában hozott 
136/2013. (IX. 25.) képviselő-testületi határozatban a dátum meghatározásában adminisztratív tévedés 
történt. A határozat 3. mondata helyesen: 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödi Szivárvány Bölcsőde vezetésével 
intézményvezetői beosztásban 2013. 09. 26-tól 2018. 09. 25-ig, 5 év határozott időre Ráczki 
Mariannát bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal a zárt ülést elfogadja, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
    polgármester          címzetes főjegyző 

 


