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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i, rendkívüli ülésén,

a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Sipos Richárd, Forró Gábor, Kovacsik Tamás
képviselők, akik jelezték távolmaradásukat és Rábai Zita képviselő, aki nem jelezte távolmaradását.
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése
Markó József köszönti a testületi ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést
megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.
A képviselő-testület 7 „igen” egyhangú szavazattal dönt az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról:
1.)Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
2.) Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
3.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton történő részvétel, illetve az ösztöndíjprogram
pénzügyi fedezetének biztosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
4.) A Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat kiírása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
5.) Támogatási összeg jóváhagyása
Pótelőirányzatok jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
6.) Javaslat megyei kitüntetések adományozására
-Előterjesztő: Markó József polgármester
7.) Gyermekvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok átfogó értékelése (2013.)
Előterjesztő: Lenkei György képviselő
8.) Göd helyi kábeltelevíziós hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása
Előterjesztő: Markó József polgármester

Napirendi pont tárgyalása
1.)Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
Előterjesztő: Markó József polgármester

I. félévi módosítása

Markó József: Mindenki megkapta az anyagokat, ez az előterjesztés 1-45. oldalon található. Felkéri a
testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Észrevétel nem volt, a polgármester felkéri a testület tagjait a szavazásra.
A Képviselő-testület tagjai 6 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadták az előterjesztést:
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A Képviselő-testület elfogadja
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvétési rendeletének I. félévi módosítását.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (X.14.) rendelete
Göd Város Önkormányzat 2014. évi 2/2014. (III. 06.) számú költségvetési rendeletének módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 06.) számú
rendeletét (továbbiakban: R):
1.§
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
A) Költségvetési bevételi főösszegét
2 729 122 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét
2 788 145 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)
-59 023 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét
(előző évi pénzmaradványok 2014. évi költségvetési
tervezetben igénybevett összege)
263 080 ezer forintban
E) Külső finanszírozásának bevételi főösszegét (Betét megszünt.)440 000
ezer forintban
F) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét
(hitelek és kötvény tőketörlesztése)
204 057 ezer forintban
G) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (betét elhely.)
440 000 ezer forintban
állapítja meg.

(2)
(3)
(4)
(5)

A költségvetés főösszege 3 432 202 ezer forint.
Működési többlet 19 955 ezer forint, a felhalmozási hiány -78 978 ezer forint.
A belső finanszírozás bevétele 263 080 ezer forint.
A működési többlet, a külső és belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt.

2. §
A R 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
.A R mellékletét képező 1.-14/2. számú mellékletek helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei lépnek.
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. július 1-től kell alkalmazni.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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2.) Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: Az előterjesztés a 46-77. oldalon található. Felkéri a testület tagjait, hogy tegyék meg
észrevételeiket.
Észrevétel nem volt, a polgármester felkéri a testület tagjait a szavazásra.
A Képviselő-testület tagjai 6 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták.
102/2014.(IX.29.) sz. Ök határozat
A Képviselő-testület elfogadja Göd Város Önkormányzatának 2014. év I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

3.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton történő részvétel, illetve az ösztöndíjprogram
pénzügyi fedezetének biztosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
Markó József: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta az ösztöndíjpályázatot. Felkéri a testület
tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Észrevétel nem volt, a polgármester felkéri a testület tagjait a szavazásra.
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.
103/2014.(IX.29.) 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 2015. évi költségvetésében 3 millió forint kerüljön betervezésre.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, alpolgármester

4.) A Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat kiírása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
Markó József: Ismerteti az előterjesztést. Felkéri a testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Észrevétel nem volt, a polgármester felkéri a testület tagjait a szavazásra.
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.
104/2014.(IX.29.) sz. Ök határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014/2015-ös tanévre meghirdeti a Wigner
Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a mellékelt pályázati kiírás szerint.
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Egyúttal úgy dönt, hogy a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a
2015. évi költségvetésben 3 millió forint kerüljön betervezésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester
5.) Támogatási összeg jóváhagyása
Pótelőirányzatok jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
Dr. Pintér György: Mivel alapítványi támogatásról van szó, ezért testületi döntést igényel. A
Bozóky Gyula Alapítvány támogatását javasolja egyrészt bizottsági keretből, másrészt
körzetfejlesztési hozzájárulásból.
Dr. Bognár László: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság saját pénzügyi keretétől 300
eFt-os támogatást biztosít a katolikus naptár kiadására.
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.
105/2014.(IX.29.) sz. Ök határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Közművelődési, Oktatási és Sport
Bizottság 29/2014.(IX.10.) sz. határozatát, ezáltal támogatja a Bozóky Gyula Alapítvány
(képviseli: Veres Mihály elnök, székhelye: 2132 Göd, Bozóky tér 2., adószáma: 18710034-1-13,
számlaszáma: 64700069-10025080) „90 éves a Felsőgödi Római Katolikus templom” című
naptárjának kiadását. A támogatási összeg felhasználható a napatár kiadási költségeinek
fedezésére.
További 126.619,- Ft (azaz százhuszonhatezer-hatszáztizenkilenc forint) támogatási összeget
hagy jóvá a Bozóky-tér felújítása során tervezett növénytelepítés költségeinek fedezésére, a 2014.
január 03-án kelt nyilatkozatban foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Támogatási Megállapodás elkészítésére, a polgármestert
pedig annak aláírására.
Fedezete: 2014. évi költségvetés 8. sz. melléklet 13. sor „Közművelődési, oktatási,
sportbizottság pénzügyi kerete”,
„2014. évi költségvetés 8. sz. melléklet 12. sor „7. számú körzet-körzetfejlesztési
támogatás”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester
Dr. Pintér György: A második határozati javaslat a Kincsem Óvoda és az Alapszolgáltatási Központ
informatikai eszközeinek beszerzéséről szól. A beszerzési igényeket a hivatal informatikusával
egyeztették. A beszerzések értéke összesen bruttó 950.774,-Ft.
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
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A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
106/2014.(IX.29.) sz. Ök határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kincsem Óvoda és az
Alapszolgáltatási Központ részére bruttó 301 147, illetve bruttó 649 627, összesen bruttó 950 774
forint értékben az alábbi eszközök beszerzését biztosítja:
Az Alapszolgáltatási Központ részére
Notebook: 1 db Acer Aspire E5-571-367C (új)
Nettó ár / db:
106 213

Bruttó ár / db:

134 890

3 db számítógép irodai használatra (új)
ASRock sFT1 Fusion E350M1 alaplap
Nettó ár / db:
49 560

Bruttó ár / db:

62 941

3 db Windows 8.1 Prof
Nettó ár / db:
29 880

Bruttó ár / db:

37 950

3 db ACER V206HQLBb 19,5" monitor (új)
50cm (19.5 ) Wide 5ms 100M:1 ACM 200nits LED EURO/UK EMEA MPRII Black Acer
EcoDisplay
Nettó ár / db:
18 300
Bruttó ár / db:
23 241
3 db HP LaserJet Pro MFP M127fn multifunkciós lézer nyomtató (új)
Lézer MFP NY/M/S/F LJ HP LaserJet Pro M127fn , fekete, 32MB, USB/Háló, A4 20lap/perc
FF, 600x600 #
Nettó ár / db:
37 360
Bruttó ár / db:
47 447
A Kincsem Óvoda részére
Nyomtató: 1 db HP LaserJet Pro P1606dn lézernyomtató (új)
Nettó ár /db:
41 640
Bruttó ár / db:

52 883

2 db számítógép irodai használatra (új)
ASRock sFT1 Fusion E350M1 alaplap
WD SATA3 500GB 7200/16MB Caviar Blue WD5000AAKX (2 év garancia) winchester
Kingston DDR3 1333MHz / 4GB - CL9 Single Rank x8 RAM
Thermaltake VL520B1N2E Element Qi fekete ház (mini ITX) 200W ház
Nettó ár /db:
49 560
Bruttó ár / db:
62 941
2 db Windows 8.1 Prof
Nettó ár /db:
29 880

Bruttó ár / db:

37 950

2 db ACER V206HQLBb 19,5" monitor (új)
50cm (19.5 ) Wide 5ms 100M:1 ACM 200nits LED EURO/UK EMEA MPRII Black Acer
EcoDisplay
Nettó ár /db:
18 300
Bruttó ár / db:
23 241
Forrás:
Határidő:
Felelős:

Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése –
Tartalék: TESZ és intézmények beruházási és felújítási feladatai sor
azonnal
Jegyző, TESZ igazgató, az érintett intézmények vezetői
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dr. Pintér György: A harmadik határozati javaslat az Alapszolgáltatási Központ gépjárműbeszerzése.
Markó József: A tevékenység maga is új, ez egyéb közterhekkel jár.
Hlavács Judit: A gépjárművet közmunkás fogja vezetni. A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottság ülésén több hasonló felvetés volt.
Markó József: Ha a közmunkaprogram keretében nem lehet majd foglalkoztatni, akkor valakit fel kell
venni és annak a bérezését is be kell kalkulálni.
Lenkei György: Eddig is végezték a szállítást, a saját autóval olcsóbb lesz a működtetés.
Dr. Bognár László: A PEKJB javasolta a beszerzést.
A Képviselő-testület tagjai 6 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták.
107/2014.(IX.29.) sz. Ök határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alapszolgáltatási Központ
részére bruttó 3.900.000, azaz hárommillió-kilenszázer forint összegű keretösszeget biztosít 9
személyes kisbusz vásárlásához.
Forrás:

Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése –
Tartalék: TESZ és intézmények beruházási és felújítási feladatai sor
azonnal
polgármester, jegyző, TESZ igazgató, Alapszolgáltatási Központ vezetője

Határidő:
Felelős:

6.) Javaslat megyei kitüntetések adományozására
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: Az egyik javaslat a „Pest Megye Díszpolgára” címre készült. Javasoljuk dr. Faragó
László urat.
Hlavács Judit: Véleménye szerint az indoklást ki kell bővíteni a felküldés előtt.
Dr. Szinay József: Igen, de ez az előterjesztés a Képviselő-testületnek szól, a döntés meghozatalához.
Markó József: A másik javaslat a „Pest Megye Katasztrófavédelemért” díjra szól, melyre a Gödi SE
Kaja-Kenu Szakosztályát jelölnék meg.
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.
108/2014.(IX.29.) sz. Ök határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
-

Pest Megye díszpolgára címre Dr. Faragó László urat jelöli, maradandó értéket teremtő
munkája és példamutató emberi magatartása miatt.
o

Önkormányzati Képviselő 1990-1994, 1998-2002

o

Pest Megyei Képviselő 1990-1994

o

Jánosi testvérváros díszpolgára
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-

o

1997-2003 alsógödi katolikus egyház képviseletének elnöke

o

Vöröskeresztes Klub egykori elnöke

o

Gödi Piarista Szakképző Iskola újjászervezője

o

Búzaszem Iskola létrehozásának szervezője

o

Szent Sír lovagrend tagja

Pest Megye Katasztrófavédelméért díjra a Gödi SE Kajak Kenu szakosztályát jelöli, a
katasztrófahelyzetekben, árvízvédelemben végzett áldozatos és sikeres munkájáért.

Határidő: 2014. október 5.
Felelős: Markó József polgármester

7.) Gyermekvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok átfogó értékelése (2013.)
Előterjesztő: Lenkei György képviselő
Hlavács Judit: Az anyagból látszik, hogy milyen sokrétű ez a feladat. A jövőre vonatkozó javaslatokat
és célokat is érdemes elolvasni, mert ott látni, hogy a testületnek mire kell majd forrást biztosítani. A
tapasztalatoknál említik a jelenlegi problémákat is, ami a járási hivatalhoz került feladatok ellátását
érintik.
Dr. Kármán Gábor: Nem arról van szó a javaslatban, hogy hatáskörileg kerüljön vissza a feladat,
hanem a Gödi Kirendeltség hiánya. Ez csak szervezési dolog, amire nincs ráhatásunk. Az
okmányirodában volt a kirendeltség, de most Dunakeszin vannak a kollegák. Ez egy lobbi feladat
lenne.
Markó József: Ha a feladat szét van osztva, akkor sokkal többe kerül. Felkéri a testület tagjait, hogy
szavazzanak a beszámolóról.
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták.
109/2014.(IX.29.) sz. Ök határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi gyermekvédelemmel
kapcsolatos önkormányzati feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

8.) Göd helyi kábeltelevíziós hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: Az UPC Magyarország Kft. fejleszteni szeretné a hálózatát. Ehhez tulajdonosi
engedély kell, de építési engedély nem. A gyakorlatban ez úgy nézne ki, hogy a meglévő hálózat
alá kerülne még egy újabb szolgáltató kábele, 50 cm-rel alacsonyabban. Ez a fákat fogja majd
érinteni, mert ennyivel alacsonyabban kell a nyírásokat elvégezni. Ez újabb költséget jelenthet.
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Popele Julianna: Dunakeszin nem kértek ellenszolgáltatási díjat, de valami mást igen. Az kiderült,
hogy a városi kamerarendszert ezen a hálózaton működtetik majd.
Dr. Szinay József: A Képviselő-testület felhatalmazhatja a polgármestert az ezzel kapcsolatos
tárgyalások lefolytatására.
Markó József: Hány lakos köthet rá, ezt meg kellene tudni.
Lenkei György: Miért maradt ki Alsógöd?
Popele Julianna: A területen elméletileg itt vannak, a hiányzó részeket jelölték be.
Markó József: UPC Gödön nagy számban jelen van, a jelölésből nem derül ki, hogy már hol van
bekötési lehetőség. A 2052 hrsz-ú területen van?
Bertáné Tarjányi Judit: Az Oázis is beépített terület, mégsem szerepelnek a bekötési terven.
Kádár Zsuzsanna: A rajzon pontokkal jelölték a villanyoszlopokat, a folyamatos zöld vonal a
nyomvonalat jelöli. Az elektromos átnézeti rajzot vették alaptérképnek. A 2052 hrsz-ú területen
van, de ott már földkábeles, vagy más szolgáltató.
Markó József: Ez így nem elég világos. Újabb tárgyalásokat javasol.
Lenkei György: Az egész városban készítsenek bekötéseket, ez a javaslata.
Markó József: Leveszi a napirendről és egy pontos előterjesztést rendkívüli ülésen javasol
tárgyalni.
Markó József: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
K. m. f.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

