
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Sipos Richárd előre jelezte távolmaradását, Forró Gábor és Rábai Zita nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Részvétel az ÁROP-3.A.2-2013 szervezetfejlesztési pályázaton – pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
2./ Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft támogatása - televíziós stúdió 
eszközbeszerzése. 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
 
 
1./ Részvétel az ÁROP-3.A.2-2013 szervezetfejlesztési pályázaton – pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy induljon a város a pályázaton. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy mi lesz a pályázat eredménye? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a szervezeti változásokra alapoz a pályázat és ehhez ad szakmai 
segítséget a pályázat. Vannak kötelező és önként vállalt elemei a pályázatnak, melyeket ismertet. A 
támogatás 100%-os, nincs hozzá önkormányzatik önrész.  
 
Markó József elmondja, hogy a hivatali létszám nem elegendő a feladatok ellátásához. Ehhez is 
segítséget nyújt a pályázat.  
 
Rábai Zita megérkezik. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja, hogy az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében meghirdetett 
ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő 
önkormányzatok számára” című egyfordulós pályázaton részt vesz.  
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 



 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft támogatása - televíziós stúdió 
eszközbeszerzése. 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a jelenleg üzemelő tv-nek nincsenek saját 
eszközei, azokat a korábbi vállalkozótól bérlik. Ez viszont elég magas összeg. Véleménye szerint a tv-
re szükség van, akkor, ha át tudnak alakulni az internetes és a digitális adásra. A lakosságnak van 
igénye a szolgáltatásra, de eszközök nélkül nem lehet dolgozni. Javasolja, hogy a támogatást adják 
meg a Kft-nek. A jelenlegi pénzügyi helyezet ezt a támogatást lehetővé teszi. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a digitális átállás utáni adásra még nem készültek fel, végeztek valamilyen 
számítást arra vonatkozóan, hogy hányan nézik otthon az internetes tv-t? Véleménye szerint jelenleg 
nagy pazarlás a támogatás megszavazása. 
 
Markó József szerint nem pazarlás a támogatás, hiszen ez egy működő stúdió lesz. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy mennyi jelenleg a bérleti díj összege? 
 
Markó József nem tudja pontosan megmondani a tételes díjakat. Alternatíva lehetne, hogy használt 
eszközöket vásároljanak meg, de ennek nagy a veszélyforrása.  
 
Hlavács Judit hiányolja, hogy nem számoltak be arról, jelenleg mennyi a bérleti díj és így nem tudnak 
viszonyítani.  
 
Markó József szerint mivel jelenleg van rá lehetőség, adják meg a kért támogatást. A honlap már 
készen van, meg lehet nézni rajta a felrakott adásokat.  
 
Rábai Zita kifogásolja, hogy az előterjesztésben nincs benne a jelenlegi bérleti díj mértéke. Nem látja 
értelmét annak, hogy a város erre a szolgáltatásra költsön. 
 
Lenkei György szerint amennyiben eszközt bérelnek, akkor ki vannak szolgáltatva a bérbe adónak. 
Analóg módon még lehet nézni a városi tv-t a televízió csatornán is.  
 
Markó József szerint az internetes felület fejlődik és az internetes tv-nek jövője van.  
 
A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
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A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft részére, az önkormányzati televízió stúdiójának 
kialakításához 3.600.000 Ft + ÁFA, összesen 4.572.000 Ft támogatást biztosít. 
Az eszközbeszerzés során visszaigényelt ÁFA összegét a Kft a későbbi elszámolások során rendezi az 
Önkormányzattal. 
A támogatás fedezete: feladattal nem terhelt működési tartalék. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 



 
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 


