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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Dr. Bognár László előre jelezte, hogy később érkezik. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy 17 órától a 
Dunaparti Nyaralóházak színháztermében közmeghallgatás lesz. A 7. pont zárt ülés legyen, a 4. pontot 
pedig javasolja levenni. Az egyebeknél a hulladékszállítási gépjárművásárlást kell megtárgyalni. A 
Kommunikációs Kft-nek aktualizálni kell a társasági szerződést és kéri, hogy az üdülőüzemeltetést 
iktassák be. A pénzügyi helyzetről az alpolgármester fog tájékoztatót tartani. 
 
Rábai Zita az egyebekben a hóeltakarításról szeretne tárgyalni. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Az átadott köznevelési intézmények ingatlan- és ingó eszközeire vonatkozó használati 
szerződés 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        
 
2./ A közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        
 
3./ Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
4./ 132/2012. (IX. 26.) sz. Ök. határozat módosítása (206/B hrsz-ú ingatlan megvásárlása) 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
5./ József Attila Művelődési Ház igazgatói álláshely-pályázat kiírása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
6./ Jegenye utcai telekalakítás szerződése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
7./ Gödi SE részére TAO pályázathoz önrész biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.         
 
8./ Az „Év Pedagógusa Díj” és „A Művészetért és Kultúráért Díj” odaítélése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök        
 
Egyebek 
I./ Göd Város Önkormányzat 36/2002. (XII. 30.) sz. Ök. rendeletének módosítása 
II./ Szemétszállító autó vásárlása 
III./ Kommunikációs Kft alapító okiratának módosítá sa 
IV./ Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
V./ Hóeltakarításról tájékoztató 
V./ Fellebbezések 
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Markó József az ülés előtt tájékoztatja a képviselőket az adósság konszolidációról. Ennek a 
költségvetésre nagy hatása lesz, hiszen 40%-al biztosan kevesebb lesz a város adósságállománya. A 
város tárgyalásokat kezdeményez a % emelésével kapcsolatban, bár erre nem sok reményt látnak. A 
Dunaparti Nyaralóházak tekintetében kezdeményezték az ingyenes tulajdonba adását, melyre van 
remény. A nyaralóházak üzemeltetésére célszerűnek látszik, ha az önkormányzat üzemelteti. Nem 
lenne célszerű, ha az üzleti jellegű szálláskiadással próbálkoznának. A járások elindultak január 1-től, 
kevés gonddal. A járási és a tankerületi igazgatóval is jó a viszonya a város vezetésének. A munka 
pillanatnyilat sok, a jelenlegi létszámra szükség van és lesz is. A nyugdíjazásokkal kapcsolatos 
hatások még nem láthatóak előre, de a szükséges intézkedéseket meg fogják tenni. Felmerült már 
korábban is, hogy célszerű lenne egy önálló kft létrehozása a szemétszállítási feladatok ellátására. Az 
előkészítés már folyamatban van, ha elkészül, akkor a testület elé kerül megtárgyalásra. Még 
megfontolásra vár, hogy a város csak egyedül vagy esetleg más településsel társulva alakítsa meg ezt a 
kft-t.  
 
 
 
1./ Az átadott köznevelési intézmények ingatlan- és ingó eszközeire vonatkozó használati 
szerződés 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, a PEKJB az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta azzal, a 
kitétellel, hogy a határnapokat naptári napban kellene megjelölni.  
 
Markó József elmondja, hogy azt az ígéretet tette tegnap az iskolák igazgatójának, hogy az oktatási 
intézmények színvonalát meg fogják tartani. 
 
Sipos Richárd kérdése, lehet tudni mennyibe fog kerülni a városnak az iskolák fenntartása?  
 
Markó József pontosan nem tudják megmondani, de az előző évi számokkal tudnak számolni. A 
pontos adatokat majd a költségvetésben fogják látni.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy várhatóan 120-150 millió Ft között lesz a két iskola 
működtetésének költsége.  
 
Hlavács Judit kifogásolja, hogy nem látta a mellékletet, ezért sem tudja megszavazni a szerződést.  
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy használatot adnak át és nem tulajdont. A mellékleteken még 
dolgoznak, ezért nincs a testület elé beterjesztve.  
 
A testület az előterjesztést 7 igen, 3 tartózkodással elfogadja. 
 

1/2013. (I. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az átadott köznevelési intézmények ingatlan- és ingó eszközeire vonatkozó használati szerződést 
jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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2./ A közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB megtárgyalta az előterjesztést és kiegészítéseket javasolt, 
melyeket ismertet. Javasolja, hogy 10%-os legyen az emelés a melléklet 5. számú pontjában.  
 
Markó József véleménye szerint egységesíteni kellene a reklámtáblák kinézetét. Cél, hogy azokon a 
helyeken ahol a tábla figyelemelvonó, megszüntetésre kerüljenek. 
 
Hlavács Judit szerint ameddig nincs meg a táblákra vonatkozó előírás, addig felesleges a rendeletben 
szerepeltetni. 
 
Rábai Zita szerint korlátozva lesz a reklámozás.  
 
Forró Gábor szerint az egységesítés és a szabályozás nem jelenti azt, hogy korlátozva lesz a 
reklámtevékenység.  
 
Kovacsik Tamás szerint alapvetően arról volt szó, hogy a táblákat egységesítsék.  
 
Rábai Zita szerint az önkormányzat nem szólhat bele abba, hogy ki mit tesz ki a kerítésére.  
 
Dr. Pintér György szerint a jó dolgokat is észre kellene venni a rendelet-tervezetben. 
 
Hlavács Judit támogatja azt az ötletet, hogy a választások idején helyezzenek ki mobil táblákat.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a választások alkalmával a választójógi törvények alapján lehet 
plakátokat kihelyezni.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

1/2013. I. (                   ) sz. rendelet 
a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 143. § (4) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
módosító rendeletet alkotja.  
 

1.§ 
 
(1) A közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. 
§ (1) bekezdés f./ és g./ pontjai helyébe a következő rendelkezés lép (engedélyt kell beszerezni): 
„f./ meglévő hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint 
a közterületbe 10 cm-nél jobban benyúló portál, kirakat további fenntartására, 
g./ új telepítésű önálló hirdetőtábla elhelyezésére” 
 
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés h./ pontja alá a következő rendelkezés lép (közterület-használat 
engedély nem adható): 
„h./ az engedélyezhető mérettől, kiviteltől, megjelenéstől eltérő új hirdető-berendezésre.” 
 
(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdésének szövege a következőkre módosul: 
„3.) Közterületen önálló reklámtábla és hirdető berendezés elhelyezésére, meglévő további 
fenntartására engedély csak akkor adható ki, ha: 
 a./ a kérelemhez mellékelték az érintett terület méretarányos helyszínrajzát az elhelyezni 
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kívánt tárgy bejelölésével, 
 b./ mellékelik a tábla méretére, külső megjelenésére vonatkozó leírást (rajzot vagy 
fényképet), 

c./ az egyébként megfelel a hirdető berendezésekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
d./ megfelel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. § kikötéseinek. 

 e./ az új telepítésű hirdető-berendezés az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: 
 - sík felületű, egy- vagy kétoldalas tábla kivitelű, 
 - hasznos mérete (szélesség×magasság) választhatóan 5,0×2,4 méter, 2,4 ×1,2 méter, 1,1×0,6 

méter.” 

 
(4) A Rendelet 8. § (3) bekezdésének utolsó, „Az adózás rendjére vonatkozó...” kezdetű bekezdése 
hatályát veszti, a (4) bekezdés alá a következő rendelkezés lép: 
„(4) Harminc napot meghaladó tartamú közterület-használat csak akkor engedélyezhető, ha a 
kérelmezőnek Göd Város Önkormányzata vagy annak szervei felé semmilyen lejárt esedékességű 
tartozása, köztartozása nincs. Az ilyen esetekben a kérelemhez csatolni kell a gödi városi adóhatóság 
(jegyző) által kiállított igazolást a lejárt esedékességű adóhátralék hiányáról (ún. nullás igazolás).” 
 
(5) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
(6) E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő, el nem bírált 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
 
  Markó József       dr. Szinay József 
  polgármester        címzetes főjegyző 

 
„1. számú melléklet 

Közterület-használat díjtételei 
 

Megnevezés Díjtétel 2013. 
 I. II. III. 
1./ Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb. 820.-Ft/m2/hó 730.-Ft/m2/ hó 640.-Ft/m2/hó 

2./ Mozgóbolt (tevékenység gyakorisága szerint) Havi egyszeri Het i  egyszeri Hetente többször 
50.000.-Ft/év 150.000.-Ft/év 300.000.-Ft/év 

3./ Alkalmi árus (pattogatott kukorica, édesség, sorsjegy, 
fenyőfa, dísznövény, virág árusítás, stb.) 

8.000.-Ft/nap 

4./ Alkalmi szolgáltatás (kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés 
cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.) 

9.700.-Ft/nap 

5./ Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló hirdetőtábla, 
oszlop, berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 
10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 

 
3.700.- 

Ft/m2/hó 

 
2.900.- 

Ft/m2/hó 

 
2.100.- 

Ft/m2/hó 
6./ Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás  

720.- Ft/m²/hó 
7./ Vendéglátó-ipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás, 
vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, 
árukirakodásra 

 
 

1000.- Ft/m2/hó 
8./ Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális 
rendezvény, film és TV felvétel, mutatványos tevékenység, 
belépődíjas rendezvény 

 
 

esetenkénti megállapodás 
9./ Gépjármű tárolás (csak akkor, ha közterületi lehetőség, 
megengedi hatósági jelzéssel nem rendelkező és az 
üzemképtelen járművek esetében) 

 
 

24.000.- Ft/hó 
10./ Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 4.400.- Ft/hó 

 
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület 
 II. terület Pesti út és Duna közötti terület 
 III. terület Pesti úttól keletre eső terület 
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3./ Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

2/2013. (I. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 

Társulási megállapodás módosítása 
 
A Társulási megállapodás II/1.a) pontját 2013. január 1. nappal hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
 
4./ 132/2012. (IX. 26.) sz. Ök. határozat módosítása (206/B hrsz-ú ingatlan megvásárlása) 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  
 
Hlavács Judit nem támogatja, hogy az értékbecslésnél sokkal magasabb árat fizessen az 
önkormányzat.  
 
Markó József szerint, ha lehetőség van rá, akkor tisztázni kell a jelenlegi zavaros helyzeteket.  
 
Forró Gábor tisztázni kell azt, hogy fizet-e helyi adót a városnak, van-e parkolóhelye és szolgalmi 
joga, a közműveket honnan használja? 
 
Markó József lehet még folytatni a tárgyalásokat, de gondolni kell arra, hogy más célra is lehet majd 
az épületet használni nem csak ügyvédi irodának. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy miért kell beszámítani a használati díjat, amit eddig fizetett? Véleménye 
szerint alku kérdése az ingatlan megvásárlása.  
 
Markó József javasolja, hogy Rábai Zita vezetésével jöjjön létre egy tárgyalási munkacsoportot és 
terjessze be a testület elé a javaslatot.  
 
Rábai Zita javasolja, hogy korlátozzák az épület további hasznosítását és folytassák a további 
tárgyalásokat az árra vonatkozóan. A munkacsoport vezetését elvállalja és a tagoknak Sipos Richárdot 
és Forró Gábort javasolja. 
 
A testület a munkacsoportot a tárgyalások lefolytatására 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

3/2013. (I. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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A gödi 206/B hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására munkacsoportot 
hoz létre, melynek vezetője Rábai Zita, tagjai Sipos Richárd és Forró Gábor képviselők. 
Felkéri a munkacsoportot, hogy a tárgyalások lezárultát követően, annak eredményét figyelembe véve 
készítsen előterjesztést a képviselő-testület részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  Rábai Zita képviselő 
 
 
 
5./ József Attila Művelődési Ház igazgatói álláshely-pályázat kiírása 
Előterjesztő: Markó József polgármester        
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

4/2013. (I. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A József Attila Művelődési Ház igazgatói álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki: 
 
1./ Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A §-a, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 150/1992 (XI.20) Korm. 
rendelet alapján a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére pályázatot hirdet. 
A megbízás 5 év időtartamra szól igazgató beosztásban művelődésszervező munkakörben. 
2./ A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Intézményvezetés. Rendezvények koordinálása. A munkavégzés személyi- és tárgyi feltételeinek 
megteremtése, felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért. Pályázatok elkészítése, 
benyújtása. Munkáltatói feladatok ellátása. 

3./ A magasabb vezetői megbízás feltételei: 
a./ a.  felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy 

b. nem szakirányú egyetemi végzettség + felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; 
c. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 

finanszírozásáról szóló 1/2000.( I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, 
pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető 
tanfolyam; 

b./ - legalább ötéves szakmai gyakorlat (felsőfokú közművelődési végzettségének és 
szakképzettségének vagy ab.) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő 
feladatkörben 

c./ -    kiemelkedő közművelődési tevékenység 
d./ -    cselekvőképesség 
e./ - büntetlen előélet 
f./  -  munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti jogviszony létesítése  
4./ A pályázat tartalmazza: 
      - szakmai önéletrajzot 
      - oklevél(ek) másolatát  

- vezetői elképzelést, fejlesztésre vonatkozó programot 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- arról szóló nyilatkozatot, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul 
5./ Illetmény megállapítása a közalkalmazotti törvény valamint a 150/1992. Korm.r. szerint történik. 
6./ A pályázat benyújtásának helye: 
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    Gödi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője 
    2131 Göd, Pesti út 81. 
7./ A pályázat benyújtásának határideje: a NKI internetes oldalán történő közzétételt követő 30. nap.  
8./ A pályázat elbírálásának határideje: a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a 
KOB hallgatja meg.  A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati 
határidő lejártát követő 60. napot követő első ülésén dönt.  
9./ A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. február 23.    
10./ A pályázati kiírás közzétételének helye: NKI internetes oldal 
                                                                      Göd internetes oldal 

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 
Hivatalos Értesítő 

11./  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hrapka Judit osztályvezető nyújt a 
27/530-041-es telefonszámon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
7./ Gödi SE részére TAO pályázathoz önrész biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB elfogadásra javasolt az előterjesztést. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy amennyiben nem folytatódik a medence építése, akkor mi lesz az elköltött 
összeggel? 
 
Markó József elmondja, hogy az első ütem teljesült, azért azt már nem kell visszafizetni.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy az SE elszámolása az elfogadott szempontok szerint fog készülni? 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a beszámoló időpontját a munkatervben határozták meg.  
 
Markó József szerint jó lenne, ha maradna Horváth úr az SE elnökének.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

5/2013. (I. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 220/2011.(X.28.) sz. Ök. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Nemeskéri parkerdő 
sportpályán a Gödi Sport Egyesület beruházásában megvalósuló, „jelenlegi épületben 5 db öltöző 
kialakítása, a gondnoki lakás szerkezet-kész állapotra hozása, fűtéskorszerűsítés, lépcső kialakítása, 
földszinti nyilvános WC épületrész befejezése és az új részek külső vakolása, használatbavételi 
engedélyhez szükséges módon” megnevezésű beruházáshoz 8.400.000.-Ft összegű támogatást 
(önrészt) nyújt azzal, hogy ezen összeget az Egyesület kizárólag a fenti beruházásra fordíthatja. A 
beruházás megvalósulását a Gödi Sport Egyesület az Önkormányzatnak köteles bejelenteni és a 
támogatás összegével köteles elszámolni. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy Támogatás forrása kerüljön betervezésre a 2013. évi költségvetésbe. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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A testület a szemétszállítási rendelet tárgyalását 10 igen szavazattal elfogadja. 
 
Egyebek 
I./ Göd Város Önkormányzat 36/2002. (XII. 30.) sz. Ök. rendeletének módosítása 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy három pályázat érkezett be a lerakásra vonatkozóan, melyeket ismertet. A 
bizottság a rendelet-módosítását elfogadásra javasolta. 
 
A testület 10 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (…………) sz. rendelete a települési 
szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló  

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

1.§ 
(1) A rendelet 4.§-ában található szöveg az (1) bekezdés jelölést kapja.  
(2) A rendelet 4.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
„4.§ (2) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Göd város közigazgatási területén 
összegyűjtött kommunális hulladék ártalmatlanítására az ASA Magyarország Kft. vácrátóti átrakó 
állomását, valamint az FKF ZRT Dunakeszi hulladéklerakóját. jelöli ki.” 

 
2.§ 

A rendelet 2013. február 1-én lép hatályba. 
 

 
 
   Markó József                            dr. Szinay József 
    polgármester                             címzetes főjegyző 
 
 
 
II. Szemétszállító autó vásárlása 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést. Mivel a beszerzés nem éri el a 
közbeszerzési értékhatárt, ezért nem kell az eljárást lefolytatni.  
 
Dr. Pintér György ismerteti a forrás meghatározását.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

6/2013. (I. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy a csatolt anyagban szereplő autók vásárlásáról szóló Remondis Duna Holding Kft által 
adott csomag árajánlatot elfogadja. 
Felkéri a Településellátó Szervezet igazgatóját, hogy az adás-vételi szerződést írja alá és bonyolítsa le 
az autók átvételét. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az előirányzat átvezetéséről a 2013. évi költségvetés 
készítésekor. 
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Forrás: pénzmaradvány – a 2012. évi költségvetésben tervezett, de meg nem valósult szemetes autó 
beszerzés előirányzata. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
III. Kommunikációs Kft alapító okiratának módosítása 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy a testület hatalmazza fel a módosítások aláírására. 
Módosítás az üdülőszolgáltatás bevonása a tevékenységi körbe.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

7/2013. (I. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Hivatal jogászát, hogy a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft alapító okiratát a 
jogszabályi kötelezettségek miatt módosítsa, egyben felkéri, hogy a Kft tevékenységi körét bővítse ki 
az üdülőszolgáltatással. 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
IV. Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 
Dr. Pintér György ismerteti a város mai napi pénzügyi helyzetét és a folyószámlákon található 
pénzösszegeket.  
 
 
 
V. Hóeltakarításról tájékoztató 
 
Rábai Zita tudomása szerint van egy keretösszeg a hóeltarkarításra. Véleménye szerint a városban 
tényleges hóeltakarítás nem történik. Kifogásolja, hogy napokkal a hóesés után sem volt eltakarítva a 
hó az intézmények körül. Mennyit használtak fel eddig a meglévő keretből, hol történt eltakarítás. 
 
Markó József elmondja, hogy írásban meg fogja kapni a képviselő asszony a választ. Általános 
probléma, hogy a járdákat nem takarítják a lakók.  
 
Rábai Zita kifogásolja, hogy a hóeltakarítás nem működik rendesen a városban.  
 
Popele Julianna ismerteti a hóeltakarítási keretet és annak felhasználását. A szerződés szerint 6 
alkalmat tartalmaz a keretösszeg, de ebből csak annyit fizetnek ki, amennyi a tényleges felhasználás.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy van prioritási lista?  
 
Markó József javasolja, hogy hozzanak létre egy listát a prioritásra vonatkozóan.  
 
Lenkei György elmondja, hogy többször látta a városban a hótolót.  
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Rábai Zita tudomása szerint van prioritási lista. Kérdése, hogy ténylegesen ellenőrzik a munka 
elvégzését?  
 
Popele Julianna elmondja, hogy Őzse János kollégája ellenőrzi a munka elvégzését. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a körzetében több olyan utca van, amelyben nagy az emelkedő, de a 
hókotró autó nem megy arra.  
 
Markó József szerint ne a testületi ülésen alkossák meg a prioritási listát, hanem a bizottsági ülésen.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy sok a probléma a vasútállomásokon is.  
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontokat zárt  
 
A testület a zárt ülést a testület 10 igen szavazattal elfogadja. 
 
A testület ezt követően zárt ülés keretében folytatja a napirendi pontok tárgyalását, melyet külön 
jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

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

 


