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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-i nyílt ülésén, a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Simon Tamás, Kovacsik Tamás, Sipos Richárd képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak 
részt venni. Elmondja, hogy kiosztásra került két előterjesztés, melyről sürgősen kell dönteni, ezért a 
napirendi pontok kiegészülnek. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Az 1. és 3. napirendi pontról 
nyílt ülésen, a 2. és 4. napirendi pontokról zárt ülésen kell majd dönteni. Felkéri a testület tagjait, hogy 
szavazzanak a napirendekről.  
 
A Képviselő-testület tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat:  
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

1./  Döntés Pest Megye külön régióvá válásáról 
      Előterjesztő: Markó József polgármester 

2./ Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés - „Villamos energia beszerzése Göd  
      Város Önkormányzata és intézményei részére 2016. év”  /zárt ülés/ 
      Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 

3./ A Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai részére bérkiegészítés kifizetéséhez  
     működési támogatás biztosítása 
    Előterjesztő: Markó József polgármester 

4./ Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatási kérelme 
    Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester       /zárt ülés/ 

 

Napirendi pontok tárgyalása  

1./  Döntés Pest Megye külön régióvá válásáról 
      Előterjesztő: Markó József polgármester 

Markó József: Már döntöttünk erről, de a Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes 
Államtitkársága más formában kérte a határozatot. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

143/2015.(XII.03.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

A Közép-magyarországi régió közigazgatási határainak mentén történő kettéválasztásának 
szükségességével kapcsolatosan Budapest és Pest megye kettéválasztásának konkrét – a NUTS-
besorolásra vonatkozó jogszabályi kritériumoknak is megfelelő – alternatívák közül támogatja, 
hogy Budapest és Pest megye a jelenlegi közigazgatási határok mentén kettéváljon és két önálló 
régiót alkosson. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Helyettes Államtitkársága részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  

 

3./ Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. bérkiegészítés 

Markó József: A korábbi ülésen szavaztunk az intézmények bérkiegészítéséről. A pénzügyi forrás az 
intézmények bérmaradványa volt. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. veszteséges, de az ott 
dolgozóknak is javasoljuk a bérkiegészítés megadását. Erről szól az előterjesztés. Felkéri a testület 
tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

144/2015.(XII.03.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2.350 ezer forint működési 
támogatást biztosít a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére bérkiegészítés 
kifizetéséhez. 

Forrás:  Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatási keret  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Hetényi Tamás és Sillóné Kőmíves Mónika 
ügyvezetők 

Markó József felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. és 4. napirendi pont tárgyalásáról.   

A képviselők 8 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a javasolt napirendi pontokat zárt 

ülésen tárgyalják. 

Markó József polgármester a nyílt ülést bezárja. 
 

K.m.f. 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 

 


