
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6. napján tartott 
rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (nincs jelen: Csányi József és Simon Tamás képviselők, akik 
jelezték távolmaradásukat) 
 
Tárgy:  Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Markó József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
 
Dr. Szinay József: Az ülés előtt szeretné felhívni a képviselők figyelmét három fontos határidőre. Az 
egyik, hogy 2014. november 12-én jár le a vagyonnyilatkozat beadási kötelezettség, illetve az 
adatbázisba való bejelentkezési határidő is. A Dunakeszi Járási Hivatal Hatósági Osztályvezetője  
felajánlotta a segítségét az ügyfélkapus bejelentkezésre. A harmadik tájékoztatása, hogy a választási 
hirdetmények, plakátok leszedésének határideje is november 12. 
 
A Képviselő-testület 9 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el: 
 
1.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
     
2.) Pályázati kiírás a „Városi Könyvtár” intézményvezetői álláshelyére 
      Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
3.) "Javaslattétel Pest megyei év sportolói díjakra"  
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
  
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József: A Nevelek településrész egészségügyi alapellátásához kapcsolódó 
háziorvosi körzet módosítását tartalmazza az előterjesztés. Az itt élő felnőtt lakosság kb. 600 
fő. Az OEP jelzése alapján kellett most napirendre tűzni, mert az ügyeleti ellátás 
finanszírozását ez alapján állapítják meg, vagyis szükséges volt a felnőtt lakosság besorolása. 
A kártyaszámok nem módosulnak, mert most is be vannak jelentkezve a lakosok valamelyik 
orvoshoz. Dr. Lepp-Gazdag Anikó körzetéhez javasoljuk csatolni a neveleki felnőtt 
állományt, a gyermekek ellátását a dr. Domány Csilla doktornő végzi majd.  
 
Markó József: Felkéri a testületet, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet-
módosításról.  
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést. 
 

Göd Város Önkormányzatának 25/2014. (XI.06.) sz. Ök. rendelete  
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 

 10/2006. (V. 05.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 



1.§ 
 
A rendelet 1. §-ában szereplő 4. sz. háziorvosi körzet az alábbi utcákkal egészül ki: 
 
Csíz utca 
Fenyősármány utca 
Fülemüle utca 
Fűzike utca 
Jégmadár utca 
Nádirigó utca 
Őszapó utca 
Pacsirta utca 
Vadgerle utca 
Vörösbegy utca 
 

2. § 
 
A rendelet 1.§-ában szereplő 3. sz. házi gyermekorvosi körzet az alábbi utcákkal egészül ki: 
Csíz utca 
Fenyősármány utca 
Fülemüle utca 
Fűzike utca 
Jégmadár utca 
Nádirigó utca 
Őszapó utca 
Pacsirta utca 
Vadgerle utca 
Vörösbegy utca 
 

3. § 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép. 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
         polgármester            címzetes főjegyző 

 
 
     
2.) Pályázati kiírás a „Városi Könyvtár” intézményvezetői álláshelyére 
      Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József: Szabóné Hegyi Valéria könyvtárvezetői megbízatása lejár, ezért kellett a 
pályázatot kiírni. 
 
Dr. Pintér György: Az előterjesztésben szereplő kiírásról ma döntünk, a beérkezett 
pályázatokról december 15-én, de novemberben telik le a jelenlegi megbízás. Ezért kérdése, 
hogy megbízási szerződéssel, vagy hogyan lesz megoldva az átmeneti időszakra az 
intézményvezető foglalkoztatása? 
 



Dr. Nagy Atilla: Arra a pár hétre megbízási szerződést kötünk az intézményvezetővel, erre a 
törvény lehetőséget ad. 
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot és az alábbi döntést hozták:  
 
                                                            122/2014.(XI.06.) sz. Ök határozat 
 
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 Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázatot hirdet. 
A megbízás 5 év időtartamra szól igazgató beosztásban könyvtáros munkakörben. 
 
2./ A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény alapító okirat szerinti működtetése. Az intézmény szakszerű, jogszerű, 
hatékony vezetése, képviselete. 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/  aa) szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség ab) vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga ac) vagy főiskolai könyvtárosi 
képzettség,  
b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet államilag elismert komplex 
típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirattal / a szakmai gyakorlat külföldi 
teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával 
c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 
megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett  
d)  cselekvőképesség 
e)  büntetlen előélet 
f) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus ; magyar nyelvtudás 
g) munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti jogviszony létesítése  
h) vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 
4./ A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

1. Szakmai önéletrajz 
2. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai-, gazdasági program 
3. Az egyetemi vagy főiskolai oklevél, végzettség és szakképzettség igazolásának 

fénymásolata (melynek eredetijét a pályázat elbírálásakor bemutatja a pályázó)  
4. A kultúráért felel ős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint 
akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének 
vállalása, vagy ezen végzettség meglétét igazoló okirat másolata  

5. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
6. Szakmai gyakorlat igazolása  
7. A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
8. Vagyonnyilatkozat tételének vállalásáról szóló nyilatkozat 

  



5./ Illetmény megállapítása a közalkalmazotti törvény valamint a 150/1992. Korm.r. szerint     
      történik. 
 
6./ A pályázat benyújtásának helye: 
    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 KOSB hallgatja meg.  A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve dönt.  
 
9./ A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal    
 
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. Szinay József jegyző nyújt a 
530-030-as telefonszámon.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:   dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
3.) "Javaslattétel Pest megyei év sportolói díjakra" 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
        
Markó József: Ismerteti az előterjesztést. A jelölt személyek nagyon jó eredményeket értek el. Felkéri 
a testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket. 
 
Észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Markó József: Felkéri a testületet, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő javaslatokról. 
  
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, és az alábbi döntést hozták:  
 
 

123/2014. (XI.11.) Képviselő-testületi határozat: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pest Megye Közgyűlésének 2014. évi „Év 
Sportolója Díjára” a következő személyeket jelöli: 
 
Pest megye legjobb női sportolója: Váczai Enikő maratoni kajak kettes Európa-bajnok, 
VB ötödik helyezett. 
 
Pest megye legjobb utánpótláskorú női sportolója: Váczai Enikő U23 maratoni kajak 
egyes Európa-bajnok. 
 



Pest megye legjobb utánpótláskorú férfi sportolója: Havas Balázs U23 maratoni kajak 
egyes világbajnok. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a javaslat felterjesztéséről. 
 
Határid ő: 2014. november 9. 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József: Elmondja, hogy minden testületi ülésen tájékoztatást ad majd a tervezett gazdasági 
lépésekről. A következő terület lesz a szociális ellátás. Az egyes témák sorra kerülnek majd. Az 
adóemelést nem javasolták eddig, de lehet, hogy az építményadóban mégis valamit változtatni kell. 
Elsősorban a nagy lakások tekintetében szeretnénk a változtatást. 
 
Pinczehelyi Tamás: Pénzügyi tervet kellene kiadni mindenről, hogy előre lássuk. 
 
Markó József: Folyamatban van, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság folyamatosan 
kezeli témánként. Jelenleg nem látjuk a végleges számokat, most még csak a részterületeket tudjuk 
vizsgálni.  
 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
K.m.f. 

 
Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
 
 


