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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 9-i rendkívüli ülésén a 

Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Kovacsik Tamás képviselő, aki jelezte távolmaradását.) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

 

Markó József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 

megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi 

pont tárgyalására nincs lehetőség.  

 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Döntés a Magyar Műugró Szakszövetséggel és a Dunakeszi Városi Sportegyesülettel való 

együttműködésről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

2) A Gödi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó 

pályázat kiírása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

3) Forrás biztosítása a Pesti út 2222 hrsz.-ú ingatlan előtti járdaszakasz megépítéséhez 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Döntés a Magyar Műugró Szakszövetséggel és a Dunakeszi Városi Sportegyesülettel való 

együttműködésről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Két éve indult az ügy. A termálstrand jelenlegi parkolójának egy részén műugró 

medencét létesítenének. Nem mi Önkormányzatunk finanszírozza az építést. Dunakeszin nincs 

megfelelő helyszín és termálvíz sem a létrehozásra, a beruházást itt valósítanák meg. A Magyar 

Műugró Szövetség vállalja az üzemeltetés és a fenntartás teljes költségét. Göd Városa a helyszínt 

biztosítaná és a termálvizet. Ennek ellentételezéseként meghatározott időn belül a város tulajdonába 

kerülne a komplexum. A gödiek is használhatnák a medencét.  

 

Sipos Richárd: 33 méteres medence lenne, erről volt korábban szó. 

 

Markó József: Annak megvalósítása a következő ütem lenne, bízunk benne, hogy ahhoz lesz állami 

segítség. Óvodára nyertünk 400 mFt-os támogatást, 250 mFt-ot kellett biztosítani hozzá, és a 

közbeszerzési eljárás eredményei azt mutatják, hogy a megvalósítás több mint egymilliárd forintba 

kerülne. Ez egy hiány, remélhetőleg erre majd megtalálják a megoldást. Dunakeszi városának is van 

hasonló problémája. Sajnos így az eredeti 80 %-os támogatásból 40 %-os lesz. 
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dr Szinay József: A Kincsem istálló épületénél is hasonló a helyzet. Bejöttek az ajánlatok és egy 60 

mFt-os ajánlat érkezett, ami a legolcsóbb. Ezt elvetettük, most egy takarékosabb megoldást 

választottunk, a két új óvodában a nevelőtestületi irodát ajánlották fel az óvodavezetők, így ezeket 

alakítjuk át csoportszobának 1 évre. Köszönet ezért az óvodavezetőknek.  

 

Markó József: Késlekedni nem lehet, mert jövőre el kell készülnie az új óvodának. 

 

dr. Pintér György: 2019. november végéig meg kell valósítani a beruházást, míg a pénzügyi 

elszámolást 2019. december 28-ig meg kell csinálni. Kértük ezeknek a határidőknek a 

meghosszabbítását, de nem engedélyezték. 

 

Sipos Richárd: Helyileg a fürdő melyik részére építenék a medencét? 

 

Markó József: Az új egészségházzal szemben lenne, a fürdő parkolójának a sarkában.  

 

Sipos Richárd: A gödiek hogyan használhatják, erről volt szó? Azokra gondol, akik nem 

egyesületekhez tartoznak. 

 

Simon Tamás: Több egyeztetés volt ezzel kapcsolatban. A reggeli időszakban az iskolák használnák a  

25 m x 20 méteres medencét, de ugrani nem lehet, az a rész le lesz zárva, viszont úszómedencének 

használható lesz. Hétközben délutánonként a Műugró Szövetség használná 14 és 20 óra között. Ha 

lesz lehetőség, akkor 20 óra után is lehetne majd használni. A hétvége a gödieké lesz, kivéve azt az évi 

kb. 20 napot, amikor versenyek lesznek. A fedett medencére is sok elképzelés volt.  

 

Markó József: A műugróknak valószínűleg szükséges a fedés, ez is szerepel a tervekben. 

 

Simon Tamás: Napozóterasz is kialakításra kerülne, ezt is használhatnák a lakosok. 

 

Markó József: A Németh László Általános Iskola bővítését a KLIK kezdeményezte, de késik a 

kivitelezés. Jövőre kell a hely a gyerekeknek, mert a jelenlegi osztálytermek nem elegendőek. Az új 

iskola is valószínűleg másfélszeresébe kerül majd a tervezetthez képest. Ide is kértünk egy 

tanmedencét, ami mellett ki kell tartanunk a magasabb költségek ellenére is. Ez állami forrásból 

valósul meg.  

 

Szabó Csaba: Kérdése, hogy a termálkút kapacitás elegendő lesz-e, ha megépül egy új medence? 

 

Markó József: 150 ezer köbméteres kontingensbővítést kértünk, ennek keretében. A víz hőtartalma a 

fontos, nem is a vízmennyiség. Így a teljes kivétel 300 ezer köbméter lesz. Várjuk a jóváhagyást. Hány 

kútból kerül kivételre az mindegy. A tartalékkutat is meg kellene fúrni, de pénz nincs rá, a tervek 

megvannak, ennek a költsége 100 mFt lenne. 

 

dr. Pintér György: Csak összehasonlításként említi, hogy az elmúlt években 100-140 mFt a strand éves 

árbevétele. 

 

Sipos Richárd: 2014-ben ő javasolta először az új medence építést.  

 

Markó József: Minden évben volt azóta is lépés az ügyben. Ez több tíz éve kérdés, hogy mi legyen a 

stranddal. Bővítsük-e vagy sem? 6 milliárd forintos ajánlatunk volt egy német cégtől. Ezzel 

kapcsolatban több kalkulációt végeztek.  

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
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A képviselők 9 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták: 

 

175/2018. (XI. 9.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testület 

 

úgy dönt, hogy hozzájárulását adja a „szabadtéri műugró torony és medence” beruházás az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Göd belterület 6602 hrsz. alatti ingatlanon történő 

megvalósításához. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Műugró 

Szakszövetséggel és a Dunakeszi Városi Sportegyesülettel való együttműködési megállapodást 

dolgozza ki és terjessze jóváhagyásra a képviselő-testület elé.  

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  

Határidő: azonnal 
 

 

2) A Gödi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó 

pályázat kiírása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

Markó József: Tóth Ildikó a jelenlegi vezető, aki jól végzi a munkáját, valószínűleg pályázni fog.  

 

Lenkei György: A pályázati kiírásban az előnyök közé szeretné felvetetni a mediátori végzettséget. Ez 

egy tárgyalási technika, ami konfliktuskezelésre szolgál. Tehát egy gyakorlat, amiben a bírósági 

ítéletet veszik figyelembe. Javaslata, hogy a 6. oldalon a tereptanár mellé a mediátori végzettség 

kerüljön be. 

 

dr. Szinay József: Mint előterjesztő befogadja a módosító javaslatot. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy az elhangzott módosító javaslat figyelembe vételével 

szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

 

176/2018. (XI. 9.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A., 20/B. §-a, valamint a 

törvény végrehajtásáról rendelkező 257/2000 (XII. 26) Korm. rendelet 1/A. §-a (4)-(13), 

3.§(1)a),(3), 3/A§ bekezdése és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet valamint a 1/2000. (I.7.) SZCsM 

rendelet alapján a Gödi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére pályázatot 

hirdet. 

 

A megbízás 5 év időtartamra szól intézményvezető beosztásban családgondozó munkakörben. 

 

2./ A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézményvezető felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban (1993. évi III. törvény a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásról, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet és a 15/1998 NM 

rendelet szerint) valamint az alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő 
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ellátásáért és a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. 

Irányítja, összehangolja, ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az 

intézmény gazdálkodása során a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért. Ellátja a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő 

feladatok teljes körét. A szervezeti irányítás feladatait az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában leírtaknak megfelelően látja el. (Irányítása alá tartozó szervezeti egységek és 

szolgáltatások: Szociális konyha, Időskorúak nappali ellátása, Házi segítségnyújtás, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.) 

 

3./ A magasabb vezetői megbízás feltételei: 

a) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésének 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete illetve a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint a 

személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet szerinti szakirányú végzettség, min. főiskola.  

b) legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 

betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

c) szociális szakvizsga  

d) magyar állampolgárság 

e) cselekvőképesség 

f) büntetlen előélet 

g) összeférhetetlenség nem áll fenn /Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdés/ 

h) munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti jogviszony létesítése  

i) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 

Előnyt jelentő feltételek: 

- helyismeret 

- tereptanári (gyakorlatvezető) képesítés 

- mediátori végzettség 

 

4./ A pályázat tartalmazza: 

- szakmai önéletrajzot 

- képesítést igazoló okiratok másolatát  

- vezetői elképzelést, fejlesztésre vonatkozó programot 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

nyilatkozatát arról, hogy: 

- személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul 

- a 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15.-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok 

vele szemben nem áll fenn 

- pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul, vagy zárt ülés tartását 

kéri 

- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt 

 

5./ Illetmény megállapítása a közalkalmazotti törvény valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. 

szerint történik. 

 

6./ A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton: Gödi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője címére történő megküldéssel 

(2131 Göd, Pesti út 81.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot valamint 

a beosztás megnevezését. 
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7./ A pályázat benyújtásának határideje: a NKI internetes oldalán történő közzétételt követő 30. 

nap.  

 

8./ A pályázat elbírálásának határideje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 

napon belül a Szociális Bizottság hallgatja meg.  A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt 

véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.  

 

9./ A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.01.01. 

 

10./ A pályázati kiírás közzétételének helye:  

- NKI internetes oldal 

- Göd internetes oldal 

- Szociális Közlöny 

 

11./ A pályázat elkészítéséhez az intézménnyel kapcsolatban tájékoztatást dr. Kármán Gábor 

hatósági osztályvezető nyújt az 530-062-es telefonszámon. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szebechlebszkiné Lehotay Csilla 

munkaügyi ügyintéző nyújt a 27/530-064/ 222-es telefonszámon. 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

3) Forrás biztosítása a Pesti út 2222 hrsz.-ú ingatlan előtti járdaszakasz megépítéséhez 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Van olyan feladat, amire idén már nem lesz kapacitás. A kért költségigény sem 

szerepelt a város költségvetésében, viszont vannak olyan betervezett beruházási feladatok, amik nem 

kerülnek már idén megvalósításra. Az előterjesztésben a pontos megnevezések és az átcsoportosítások 

szerepelnek. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

Markó József: Kérdése, hogy hol van ez a járdaszakasz? 

 

dr. Szinay József: A jelenleg épített járdaszakasz folytatása Budapest felé. 

 

Csányi József: A buszmegálló mögött, a Penny Markettel szemben. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

 

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

 

177/2018. (XI. 9.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.27.) rendeletét módosítja 

akként, hogy  

- a Beruházási feladatok közül törli a II. Körforgalmi út csapadékvíz elvezetésére 

betervezett feladatot, 

- az előirányzatból 1 549 eFt-ot biztosít a Pesti út 2222 hrsz.-ú ingatlan előtti 

járdaszakaszának felújítására, 

- 451 eFt-ot a Feladattal nem terhelt működési tartalék sorra helyez át. 
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Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 

bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Markó József  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 


