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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30-i, (nyílt) ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület soron következő ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Lenkei György képviselő jelezte távolmaradását, távolléte igazoltnak tekintendő. Ismerteti a tervezett 
napirendi pontokat. Kéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendnél van hozzászólásuk.  
 
Dr. Szinay József: Egyebek III. jelöléssel kiosztásra került egy pályázati lehetőség. Javasolja a 
Képviselő-testületnek tárgyalásra. 
 
Simon Tamás: Egyebek II. jelöléssel kiküldésre került az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának 
módosítása. A módosításra az intézményi összevonás miatt volt szükség.  
 
Dr. Pintér György: A 4. napirendi pontot javasolja levenni, mert még folynak a tárgyalások. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy az elhangzott javaslatokkal együtt szavazzanak a 
napirendi pontok tárgyalásáról.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ A 2015. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./  Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Osztályvezető 
 
4./ Petőfi tér (1321 hrsz, dél-keleti térnegyed) kertépítészeti tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
         Dr. Hubayné Dr. Horváth Nóra tervező 
 
5./ 2016. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
6./ Duna-part Nyaralóházak területén létesülő Kalandpark – szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7./ Tájékoztató és intézkedések megtétele az alsógödi Duna-parton (2770/1 hrsz.) történt 
fakitermeléssel kapcsolatban 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
8./ Közbeszerzési eljárás megindítása – „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatása” című pályázat keretében „Meglévő épület átalakítása, felújítása 50 férőhelyes 
óvodává” 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető     (zárt ülés) 
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9./ Egyebek 
I./  Polgármesteri Hivatal álláshely bővítése 1 fő karbantartói státusszal 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
II./  Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester 
III./ OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi – Foci, Ovi – Sport  
             Program” támogatása - pályázat 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretné elmondani, hogy a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság fakivágást végzett a Duna-parton. Az eljárásban az önkormányzat problémája az 
volt, hogy sem az önkormányzatot, sem a hivatalt, sem a városvezetést nem értesítették a fakivágásról. 
Ma este lesz egy fórum, ahol a vízügyi igazgatóság szakembere tart tájékoztatást erről, aki egyben a 
téma felelőse is. Nem volt semmiképp megfelelő az eljárás. Politikai dimenziót kell erre kialakítani. 
Szórólapok terjednek a városban, hogy a hivatal a felelős az ügyben. A helyreállítás, telepítés, 
utógondozás kérdése is felvetődik. 
 
Kovacsik Tamás: Az esti beszélgetésen szeretné elmondani, hogy a megvalósult dolgokon már nem 
lehet segíteni, de a visszatelepítésről kell beszélni, és az otthagyott szemét elhordása is fontos téma. 
 
Markó József: A mai ülésnek ez egy külön napirendi pontja lesz.  
 
1./ A 2015. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A tavalyi költségvetési rendelet elfogadása óta történt változásokat tartalmazza a 
rendelet-módosítás.  
 
Dr. Pintér György: A rendelet-módosítás a központi szervek által engedélyezett előirányzat 
módosításokat, a saját és felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat és a 
pénzmaradvány beemelését tartalmazza. Technikai jellegű szavazásról van szó. 
 
Szász-Vadász Endre: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolja 
a Képviselő-testületnek elfogadásra a rendelet-módosítást.  
 
A képviselők 9 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbiak szerint fogadták el az 
előterjesztést. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2016. ( ……..) rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 12.) számú 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 2015. 
évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 12.) számú rendeletét (továbbiakban: R): 
 

 
1.§ 

 
 
A R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
             A) Költségvetési bevételi főösszegét                2 917 023 ezer forintban 
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             B) Költségvetési kiadási főösszegét 3 081 463 ezer forintban 
             C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -164 440 ezer forintban 
             D) Belső finanszírozásának bevételi összegét          
                (előző évi pénzmaradványok 2015. évi költségvetési  
                   tervezetben igénybevett összege)                                       215 181 ezer forintban 
             E) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (költs.maradvány visszafizetése) 
              50 741 ezer forintban 

állapítja meg. 
(2) A költségvetés főösszege 3 132 204 ezer forint. 
(3) Működési többlet 41 674 ezer forint, a felhalmozási hiány 206 114 ezer forint. 
(4) A belső finanszírozás bevétele 215 181 ezer forint. 
(5) A külső finanszírozás kiadása 50 741 ezer forint. 
(6) A működési többlet, a külső és belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási 

hiányt és a külső finanszírozás kiadását.” 
 
 

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 2016. január 1-től kell 
alkalmazni. 

 
 

 
Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
           
 
 
2./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A kistérségi üléseken képviseli Gödöt. A társulat működése szinte formálissá vált, az 
egészségügyi ügyeleti rendszert működtetjük együtt, bár erre köthetnénk külön-külön szerződéseket is. 
A kistérségi működtetést Dunakeszi fedezi. Fót két éve kiszállt a kistérségből, majd Mogyoród is. A 
későbbiekben Fótot a bíróság viszont visszahelyezte tagnak. A jogi szerkezet tehát problémás. Jelenleg 
az orvosi ügyeleti ellátásnál bírósági ügy van folyamatban. A kistérség támogatja a nyári napközis 
gyermek táborok megszervezését Gödön és Dunakeszin, továbbá a Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetét.   
 
Szász-Vadász Endre: A PEKJB tárgyalta, javasolja elfogadni. 
 
Sipos Richárd: Szúnyoggyérítést végez a katasztrófavédelem, a kistérség is finanszírozza a gyérítést? 
 
Markó József: Egyes hiányzó időpontokban – lakossági igényre – kisebb összegeket szántak a 
gyérítésre, amikor szükséges.  
 
A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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32/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
elfogadja Dunakeszi Kistérség Társulásának 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Osztályvezető 
 
Markó József: A pénzügyi osztályvezető szabadságon van. A tájékoztató kiosztásra került, napi 
helyzetet tükrözi. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működése biztosított. A Magyar 
Államkincstárnak a tartozást ki kell fizetni, erről már többször adott tájékoztatást. A Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. igényeire is számítani kell. 2016. április 1-vel egy holding veszi 
a hulladékgazdálkodási tevékenységet, a lakosságtól a Kft. szedi majd be a díjakat. A Kft. 
tevékenységét felül kell majd vizsgálni. A lakosság oldaláról nézve nem lesz változás. A lakossági 
behajtások folyamatban vannak. Minden lakosnak javasolja, hogy fizessék be az elmaradásaikat, mert 
a végrehajtási eljárásnál már a tartozás közel dupláját kell megfizetni. A hulladékgazdálkodás 1992-
ben került a városhoz, akkor ez a tevékenység nem volt ÁFA-köteles, ekkor a hulladékszállítás is 
ingyenes volt, de ez már évek óta nem így van. A Samsung távozása miatti adókiesést pótolta az 
állami támogatás, de mindenképp előnyös lenne, ha valaki jönne erre a területre. Az ingatlanok iránt 
nagy érdeklődés van, a helyi vállalkozások beruházásokat indítottak el. Az intézményeknél viszont 
gondot jelenthet a plusz gyermeklétszám. Remény van az iskolaépítésre, de ez önrész biztosításával 
jár. A volt golfpálya területeivel kapcsolatban majd egy külön testületi ülésen kell tárgyalni a további 
teendőkről. Törekedni kell a zöldterület fenntartására és egy városi park létesítésére. A temetőtáblával 
kapcsolatban is megjelentek a jelenlegi tulajdonosok, a temetőtáblában építkezni szeretnének. Az 
építkezések kapcsán itt is megjelenhet majd az intézményi igény. Az önkormányzat kiírta a 4. 
fogorvosi körzet kialakítására a hirdetményt. Nem sok jelentkező volt. A neveleki létszám növekedés 
miatt havi 20 eFt-ot kapnak a fogorvosok az ellátásért.  
 
 
4./ Petőfi tér (1321 hrsz, dél-keleti térnegyed) kertészeti tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
          Dr. Hubayné Dr. Horváth Nóra tervező 
 
Markó József: A harmadik térnegyedben egy szoborállítás történne, Iván Kovács László szobra 
kerülne ide. A Kincsem parkban a Kincsem ló szobra lesz elhelyezve.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a terv elfogadását. Az átellenes térnegyedet is dr. Hubayné dr. 
Horváth Nóra tervezte, aki sajnos nem tudott jelen lenni a mai ülésen továbbképzés miatt. A szobor és 
a járda helyét úgy próbálta kialakítani, hogy kevés fa essen áldozatul. A piros-fehér-zöld színek 
megjelennek a növényzetben. A burkolatok is hasonlóak lesznek, padokat is kihelyeznek. Meglepően 
jó hangulatú tér keletkezik.  
 
Sipos Richárd: A Kincsem ló szobor átadásának 2 éve kellett volna megtörténnie. 
 
Markó József: Ez így van. Viszont a pályázat kiírója többször elfogadta a szerződés módosítását. A 
szobrász idős, sajnos sokáig húzta a dolgot. A pályázatkiíró és elfogadta a többszöri 
szerződésmódosítást. Most kitűzésre került a szoborállítás időpontja április 30-ra.  
 
Simon Tamás: A Petőfi tér sétáló és kiülős jellegű. Egy kispark, közösségi tér kialakítását is tervezik a 
családok számára.  
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Markó József: Göd északi részén, Felsőgödön nincs az ünnepségeknek megtartására alkalmas tér. A 
Bozóky tér szinte az egyetlen tér. Kéri a képviselők segítségét abban, hogy a Kisfaludy utcában egy 
bővítést végezzenek, ahol egy teret lehet kialakítani. A tervező elképzelései már több esetben beváltak, 
javasolja elfogadásra a Petőfi tér kertépítészeti tervét.  
 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták. 
 

33/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
dönt az Iván Kovács László szobor áthelyezéséről a 2690/7 helyrajzi számú közterületről a Petőfi 
tér (1321. hrsz.) dél-keleti térnegyedébe. A szobor környezetének megújítását a Presstonterv 
Tervező Iroda közterületrendezési tervei alapján készítteti el.  
 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2016. május 31. 
 
Markó József: Kérdése, hogy lakossági egyeztetést tartottak-e a térrel kapcsolatban? 
 
Simon Tamás: Minden ingatlannak van saját bejárata. Egyeztetni fog azzal a lakóval, akinek nem lehet 
majd behajtani a tér felől. 
 
 
 
5./ 2016. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
Popele Julianna: Nincs kiegészítése az előterjesztéshez. 
 
Szász-Vadász Endre: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a napirendet és 
elfogadásra javasolta.  
 
Markó József: A terv rugalmas, bármikor módosítható. Felkéri a testület tagjait szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták. 
 

34/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
 

Göd Város Önkormányzata 
2016. évi Közbeszerzési terve 

Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

 
Építési 
beruházás 

„Óvodai kapacitásbővítést célzó 
beruházások támogatása”  című pályázat 
keretében „Meglévő épület átalakítása, 
felújítása 50 férőhelyes óvodává” 

Nemzeti  Uniós értékhatár alatti, 
közvetlen felhívással 
induló, nyílt eljárás 



 55 

Építési 
beruházás 

Útépítés Nemzeti  Uniós értékhatár alatti, 
közvetlen felhívással 
induló, nyílt eljárás 

Építési 
beruházás 

Erzsébetliget utca csapadékvíz elvezető  
zárt rendszer kiépítése 

Nemzeti Uniós értékhatár alatti, 
közvetlen felhívással 
induló, nyílt eljárás 

Építési 
beruházás 

"Kincsem istálló és udvarház" felújítása, 
közösségi térré való kialakítása 
 

Nemzeti Kbt. 110. § szerinti, 
uniós értékhatár alatti,  
nyílt eljárás 

Árubeszerzés Földgáz beszerzés Nemzeti Kbt. 110. § szerinti, 
uniós értékhatár alatti,  
nyílt eljárás 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

35/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja Gödi Polgármesteri Hivatal 2016. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
 
 

Gödi Polgármesteri Hivatal 
2016. évi Közbeszerzési terve 

 
A Gödi Polgármesteri Hivatalnak nincs közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
6./ Duna-part Nyaralóházak területén létesülő Kalandpark – szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A szerződést kell megkötni, amely kiosztásra került. 6 éves időtartamra kötnénk a 
szerződést. Várhatóan egy forgalmat generál majd a Kalandpark, az előzetes piacfelmérés az igényeket 
támasztja alá.  
 
Dr. Szinay József: Egyeztette azt a módosító javaslatát, mely szerint a szerződés-tervezet 7. pontjában 
azt a mondatot, ami így szól: „Bérlő ezen esetekben Halmai Dalmával köteles egyeztetni a programok 
tekintetében” – a következő mondat szerepeljen: „Bérlő ezen esetekben a Göd Városi Kommunikációs 
Nonprofit Kft. kijelölt munkatársával köteles egyeztetni a programok tekintetében.”   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Szakáts-kertben megszűnt a kötélpálya, javasolja az ezzel kapcsolatos 
szerződés hatályon kívül helyezését.   
 
Viola Albert: Egyetért a Szakáts-kerti kötélpályára vonatkozó szerződés megszűntetésével. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosítással az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.  
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A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

36/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés megkötését, mely a 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Funnycar 
Tréning Korlátolt Felelősségű Társaság között jön létre. 

 
• a korábbi 28/2013.(II.27.) sz. határozata alapján Göd Város Önkormányzata és a 

Funnycar Tréning Kft. között 2013. március 27-én, a Szakáts-kert egy részének 
bérbevétele tárgyában kelt szerződést – közös megegyezéssel – megszűntetik. 

 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
7./ Tájékoztató és intézkedések megtétele az alsógödi Duna-parton (2770/1 hrsz) történt 
fakitermeléssel kapcsolatban 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A ma esti fórumon megjelenik a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakembere, 
aki tájékoztatást ad majd arról, hogy milyen cég kezeli a területet, milyen hatóságtól kapott engedélyt 
a fakivágásra, mi az új telepítési terv. Ezekre a kérdésekre kell majd válaszolnia. A Gödi Körképben 
kell erről majd egy cikket írni. Pár éve Sződligeten is egy Duna-parti szakaszon kiirtották az erdőt, 
hasonlóan, mint itt Gödön, csak egy pár fát hagytak meg a madaraknak. Három éve nem történt 
változás az ottani területen. Ennél többet szeretnénk. Kéri a Gödi Körkép munkatársait, hogy Sipos 
Richárd és Kovacsik Tamás képviselőket is szólítsa meg. Kéri a képviselőket, hogy bátran fejtsék ki a 
véleményüket a közösségi oldalakon is a történtekkel kapcsolatban. Több gödi csoport van, de az 
egyes csoportok között nézetkülönbségek vannak. Arra kell megoldást találni, hogy az információ 
megfelelő legyen. Az 52-53. oldalon található az önkormányzat által megfogalmazott három határozati 
javaslat. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Beszélt az erdészettel. A probléma nem gödi, vagy Pest megyei, mondhatni 
inkább országos jellegű. A Dunával kapcsolatos problémákat gyűjtik. Dunakeszinek sikerült a szép 
erdejüket 3 évre megmenekíteni. Göd esetében elmondható, hogy nem készült pótlási terv, az idős 
nyárfákat vágják ki. A probléma a madarakkal van. A www.pestmegye.hu/teruletrendezes oldalon 
találhatók információk, április 4-ig kell véleményezni, ehhez várja a javaslatokat. Az erdészettől azt az 
információt kapta, hogy a sződligeti erdők a Heves megyei erdészethez, a gödi erdők a Gödöllői 
erdészet hatáskörébe tartoznak.   
 
Markó József: Dunakeszi valóban elérte, hogy ütemezve, több részletben legyen az irtás. Anyagi 
hozzájárulást adtak a pótláshoz. Fontos, hogy utógondozott fákat ültessenek.  
 
Kovacsik Tamás: Határozat módosító javaslata, hogy az új erdő telepítését 2016-ban végezzék el. 
Javasolja az utógondozás elvégzését is, mert Sződligeten pont az volt a baj, hogy nem volt. Jó lenne, 
ha a határozatban kitérnének arra, hogy a KÖVIZIG 3 évig vállalja az utógondozást.  
 
Markó József: Erről lehetne együttműködési megállapodást is kötni. Akár a közmunkások bevonásával 
is részt vehetne Göd az utógondozásban.   
 
Markó József: Javasolja a határozat kiegészítését az együttműködési megállapodás megkötésére 
vonatkozóan.  
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Simon Tamás: A napokban megnézte a sződligeti erdősítést. Kovacsik Tamás képviselő javaslatával 
egyetért. Mindent nem lehet helyi védettség alá helyezni, de ebben az esetben legalább értesítési 
kötelezettség van. A harmadik határozati javaslatban a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságot kérik fel a madárodúk kihelyezésével kapcsolatban.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: 2018 dec. 31-e a pótlás határideje, tervet még nem nyújtottak be. A szeszgyári 
erdőhöz nem nyúltak, sem a szigethez.  Jó lesz ezekre a területekre is ügyelni a jövőben. 
 
Csányi József: Többször jártak a helyszínen, a problémákat megbeszélték a polgármesterrel, és a 
lakókkal is egyeztettek. Minden egyes lakoshoz kiment, aki telefonált ez ügyben, meghallgatta és 
tájékoztatta őket.  
 
Dr. Pintér György: Javaslata, hogy az új erdő 5 éves koráig évente kapjon az önkormányzat 
beszámolót, így a lakosság is tájékozódhat. 
 
Markó József: Javasolja, hogy a telepítést legkésőbb 2016. őszén végezzék el és a faápolásra 
készítsenek együttműködési megállapodást. Ezzel a módosítással javasolja átírni az előterjesztés első 
határozatát. Felkéri a képviselőket a szavazásra.  
 

37/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatóságát 

a. felkéri, hogy a jövőben a nagyarányú fakitermelések megkezdése előtt legalább 30 
nappal tájékoztassa az Önkormányzatot, 

b. kéri, hogy Göd Város Önkormányzata részére a gödi területeket érintő erdészeti 
fakivágási- és telepítési ütemtervet a továbbiakban évente megküldeni 
szíveskedjenek, 

c. kéri, hogy a 2770/1. hrsz. terület újratelepítését még 2016-ban végezzék, illetve 
végeztessék el,  

d. kéri, hogy a 2770/1. hrsz. területen az erdősítés megkezdéséről és annak várható 
befejezéséről előzetesen írásban tájékoztassa,  

e. kéri továbbá az újratelepített erdő állapotáról az új erdő öt éves koráig évenként  
írásban adjon tájékoztatást. 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatóságának egyúttal felajánlja, hogy a telepítendő erdő faápolási 
munkáival kapcsolatban a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság együttműködési 
megállapodást kössön.   

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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38/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Simon Tamás alpolgármestert, hogy 
a 2770/1. hrsz.-ú területen a fák újratelepítését követően a terület helyi védettség alá 
helyezésének lehetőségét vizsgáltassa meg.  

 

Határidő: a fák újratelepítését követő 30 napon belül 
Felelős: Simon Tamás alpolgármester 

 

39/2016.(III.30.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 2770/1. hrsz-ú területen a madarak 
fészkelőhelyeit pótlandó madárodúk kihelyezésének lehetőségét, és arra tegyen javaslatot a 
„környezetvédelmi feladatok” terhére.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök  

 
 
8./ Egyebek 

I./ Polgármesteri Hivatal álláshely bővítése 1 fő karbantartói státusszal 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József: Jelenleg közmunka keretében foglalkoztatjuk Zábrádi Gábor asztalosmestert. Több 
intézményünkben dolgozik, szakmunkát végez. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
karbantartóként foglalkoztassák. Erről szól az előterjesztés.  
 
Csányi József: Egyetért a javaslattal, nevezett jól dolgozik, rendelkezik szerszámokkal, műhellyel.  
 
Kovacsik Tamás: Miért nem a TESZ-nél kerül foglalkoztatásra? 
 
Markó József: A TESZ-nél foglalkoztatottak más jellegű munkát végeznek, karbantartóra itt is 
szükség van. Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(………) sz. rendelete  
Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 18.) sz. rendelet 

módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 19. sz. mellékletében a Polgármesteri Hivatal létszámadata 49-re módosul. 
 

2.§ 
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A rendelet 2016. április 1-én lép hatályba. 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
   polgármester                                  címzetes főjegyző 

 
 

 
 

40/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fő karbantartói státusszal bővüljön. 
A foglalkoztatás a Mt. alapján 2016. április 1. és december 31. között történik.  
A foglalkoztatáshoz szükséges forrást a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal átmeneti 
bérmegtakarításnak terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 

• II./ Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester 

 
Simon Tamás: Kármán Gábor készítette az előterjesztést. Lényege, hogy a Családsegítő Szolgálat és a 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményi összevonásra kerül. Ez egy szervezeti döntés, minden 
önkormányzat kap erre finanszírozást. A Kisfaludy utcában megszűnik a telephely és az Ady Endre 
úton lesz a jövőben. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

41/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Kármán Gábor Hatósági Osztályvezető   
 
 

• III./ OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi – Foci, Ovi-
Sport Program” támogatása – pályázat 

      Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

Popele Julianna: Az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdetett meg, amihez kapcsolódik a 
pedagógiai képzés és az eszközbeszerzés is. A Rákóczi úti pékség tulajdonosa és ismerősei ajánlottak 
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fel 6 mFt-os támogatást, melyről az alapítvánnyal kell szerződést kötni. A Lenkey utcai Kincsem 
Óvodába lehet a létesítményt elhelyezni. Maximum bruttó 2.850 eFt-ot kell önrészként biztosítani az 
önkormányzatnak. Csatolták az együttműködési megállapodást, ami jelenleg hiányos. 15 évig az 
alapítvány tulajdonában maradna a pálya, ezután az önkormányzat tulajdonába megy át. Vannak 
kötöttségek is. A pedagógusokat is kiképzik, hogy hogyan kell a pályát használni. Fel lettek sorolva 
azok a tényezők, melyekhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges. A logo használatát is kérik, 
most az önrészről és a pályázaton való indulásról kell dönteni.  

Kovacsik Tamás: A pálya karbantartását ki végzi majd a 15 év alatt? 

Markó József: Műfüves pályáról van szó, ezt az időt ki kell bírnia.  

Dr. Pintér György: A megállapodásban szerepel a karbantartásra vonatkozó rész.  

Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozatról. 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

42/2016. (III. 30.) sz. Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. Az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi – Foci, Ovi – 
Sport Program”-ban való részvételre pályázatot nyújt be a Kincsem Óvoda telephelye, 
Göd, Lenkey utca 15., 5623 hrsz. alatt nyilvántartott önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra vonatkozóan. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére, és aláírására. 

3. Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Göd Város címerét az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvány -  nyertes pályázat esetén - honlapján feltüntethesse. 

4. Elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést és 
kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló 
értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt.  

5. Önkormányzat OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt 
óvoda pontos nevét, címét, helyrajzi számot, valamint a földhivatali nyilvántartási lap 
másolatát, közmű nyilatkozatot tesz és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a 
pálya kialakítás nem építési engedély köteles. 

6. Az Önkormányzat és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve 
megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, OVI-
SPORT PROGRAMOT, melyet megismert és támogat. 

7. Önkormányzat a Program megvalósításához Alapítványon keresztül önrészt biztosít. Az 
önrész max. bruttó 2.850.000 Ft támogatási összeget jelent.  

8. Képviselő-testület a pénzügyi forrást – 2.850.000 Ft-ot - a 2016. évi költségvetés 
„Pályázati önrészek keret”-ből biztosítja. 

9. Képviselőtestület jóváhagyja az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által meghirdetett 
„Nemzeti Ovi – Foci, Ovi – Sport Program” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó, 
mellékelt Támogatói szerződés tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a pálya és 
eszközcsomag tulajdonjoga a kötelező fenntartási időszak után ingyenesen az 
Önkormányzat tulajdonába kerül, továbbá a pálya és eszközhasználat ingyenes az 
Önkormányzat számára.  

10. Az Önkormányzat úgy dönt, hogy tagfelvételi kérelmet nyújt be az OVI-FOCI 
Közhasznú Alapítvány pártoló testülethez történő csatlakozáshoz, amely nem jár 
pénzügyi kötelezettséggel. 



 61 

11. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert - nyertes pályázat esetén - a Támogatói 
szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2016. április 1.  
Felelős: Polgármester 

Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az utolsó napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalják.  
A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a Közbeszerzési eljárás 
megindítása – „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című pályázat keretében 
„Meglévő épület átalakítása, felújítása 50 férőhelyes óvodává” – zárt ülésen tárgyalják. 

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

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
          polgármester              címzetes főjegyző 

 


