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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-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. 
Kovacsik Tamás, Szász-Vadász Endre, és Lőrincz László képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem 
tudnak részt venni. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és felkéri a testület tagjait, hogy 
szavazzanak azok tárgyalásáról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1.)  A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása  
      Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző         

2.) „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” pályázattal kapcsolatos  
      szükséges intézkedések     
     Előterjesztő: Markó József polgármester   

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.)  A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása  
      Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző         
 
Markó József: Az előterjesztés arról szól, hogy a Művelődési Ház fejlesztésére benyújtott pályázaton  
5 mFt-os támogatást kaphatunk. Ehhez szükséges a beérkezett hiánypótlás teljesítése, melynek része 
az alapító okirat módosítása. Kérdés, hogy miért nem tudtunk erről már napokkal ezelőtt?  
 
Dr. Nagy Atilla: A hiánypótlási felhívásra a kollegák a múlt héten már csatoltak iratokat. A Magyar 
Államkincstár ügyintézője szóban említette az alapító okirat módosítását. Ezzel az információval 
tegnap szembesült.  

Simon Tamás képviselő megérkezett.  

A megjelölt kapcsolattartó a Pénzügyi osztályunk dolgozója. A hiánypótlás többi részét felterjesztették 
a kollegák, az alapító okirat módosítást kivéve, amit ma csatoltunk kell. Ehhez a testület döntése is 
szükséges. A kódrendszer változott több, mint egy éve, az új kódokat besorolták, de nagyon sok kód 
kimaradt. A mellékes feladatok szerepeltek, sok fontosabb nem, ezt kellett helyretenni.  

Lenkei György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság első ülésén kérte az pénzügyi 
osztályvezetőt, hogy a helyettesítések rendjét készítsék el. Továbbra is kéri, hogy a helyettesítések 
tisztázódjanak. Kérdése, hogy az aljegyzőnek ki a helyettese. 
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Dr. Szinay József: Egymást helyettesítjük, telefonon szabadság alatt is tartjuk a kapcsolatot, a 
problémát orvosoltuk még időben.  

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 

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

 

91/2015. (VII. 15.) sz. Ök. határozat 

József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról 

Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő József 
Attila Művelődési Ház Alapító Okiratát azonnali hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító Okirat címében szereplő jogszabályi hivatkozás hatályát veszti és helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 „az 1997. évi CXL tv. 78. §-a, az Államháztartási tv. 8. §-a, az Ávr. 5. §-a  szerint” 

2. Az Alapító Okirat 7. pontjának szövege hatályát veszti 

3. Az Alapító Okirat 8. pontja alatti „932900 M.n.s....” kezdetű fordulata hatályát veszti és helyére a  
következő rendelkezés épül be: 

„910110 Közművelődési intézmények tevékenysége” 

4. Az Alapító Okirat 9. pontja alatti valamennyi alpont hatályát veszti és helyükre a következő 
felsorolás lép: 

 „a.) 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

 b.) 082064 Múzeumi közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység 

 c.) 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

 d.) 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

 e.) 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

 f.) 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

 g.) 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

 h.) 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

 i.) 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 j.) 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés” 

 

5. Az Alapító Okirat 11. pontja második bekezdésének utolsó „A költségvetési szerv ...” kezdetű 
mondata hatályát veszti. 
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6. Az Alapító Okirat 11. pontja  a következő bekezdéssel egészül ki: 

 „Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az irányító szerv kijelölése alapján Göd Város 
 Önkormányzat szerve, a Településellátó Szervezet (TESZ) látja el. Szakmai feladatait, 
 létszám- és bérgazdálkodását önállóan, az igazgató irányításával látja el.” 

7. Az Alapító Okirat 13. pontja alatti második francia bekezdés szövege hatályát veszti és helyüre a 
következő szöverész lép: 

 „- Az alkalmazottak munkajogi helyzetére  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
 többszörösen módosított 1992. XXXIII. tv. és a a Munka Törvénykönyve az irányadó.  A 
 jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXL. tv. mindenkor 
 hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző   

 
Markó József: A meghívóban jelölve volt, hogy a 2. napirendi pontot zárt ülésen kellene tárgyalni, 
kéri, hogy szavazzanak erről a képviselők. 
 
A Képviselő-testület tagjai 8 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 2.) „Óvodai 
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések  
című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 

 
 
 


