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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 13-i rendes (nyílt) 

ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincsenek jelen: dr. Pintér György és Kovacsik Tamás képviselők, 

akik jelezték távolmaradásukat.) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülése 

 

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 

Ismerteti az Egyebek I. és II. napirendi pontokat. 

 

Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött és az Egyebekben beérkezett 

napirendi pontok tárgyalásáról. 

 

A képviselők 9 „igen” szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról döntöttek: 

 

Sipos Richárd: Egyebekben a fűtési támogatásról és a kutak bejelentésével kapcsolatban szeretne 

kérdezni.  

 

Markó József: A kúttal kapcsolatosan költségmentesen, könnyített eljárással meg lehet tenni a 

bejelentést. Attól még, hogy a határidőt meghosszabbítják, a bejelentési kötelezettség fennáll. Tehát 

most illeték- és bírságmentesen mindenki bejelentheti a kútját. Ez a 2018. január 1. előtt létesített 

kutakra vonatkozik.  

 

dr. Szinay József: Valóban elterjedt az a sajtóhír, hogy a határidő meghosszabbodik, de konkrét 

döntést még nem hozott a parlament. 

  

Markó József: A fűtési támogatás 12 eFt. 

 

Lenkei György: Szénre és gázpalackra is van fűtési támogatás. 

 

dr. Kármán Gábor: Nincs jogszabály alapján leszabályozva ez a téma. Kormányhatározatból tudnak 

kiindulni az eljárási kérdésekkel kapcsolatban. Február másodikáig nézi a katasztrófavédelem a 

jogosultságokat. Valószínűleg vállalkozóval kell majd szerződést kötni. Nyitott kérdés a szállítási 

költség, amit bevállal-e vagy sem az Önkormányzat. 12 eFt-ról van szó, ha nem vállalja be, akkor 

ebből az összegből a szállítási költség még levonódik. A problémát 2019. december 15-ig kell 

megoldani. 

 

Markó József: Meg fogjuk oldani, a szállítási költséget nem kell majd levonni. 

 

dr. Kármán Gábor: Csak természetbeni juttatásról van szó, tehát nem pénzt kapnak a rászorulók.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a meghívó szerinti és az Egyebekben 

beérkezett napirendi pontokról. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadják el.  

 

Napirendi pontok: 

 

1) Az egyes környezetvédelmi témájú rendeletek módosítása – döntés a kerti hulladék 

égetésének teljes tilalmáról 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
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2) Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

3) Intézkedési terv az Idősek Klubjában kialakítandó pihenőszoba vonatkozásában 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

4) A Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

5) 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

6) Döntés pótelőirányzatok biztosításáról 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

7) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

8) Városi ünnepségek 2019. évi tervezete 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

9) Új álláshelyek engedélyezése az óvodákban 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

10) A Gödi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozó ideiglenes 

vezetői megbízás 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

11) Göd város környezeti állapotának értékelése 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

12) A 2018. évi Közbeszerzési terv 2. számú módosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

13) „Az Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj”, továbbá 

a „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” adományozása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

14) „Göd, csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

15) A 13-010-12/2018. ügyiratszámú, zöldfelület telepítésére kötelező határozat ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető 

 

16) Egyebek 

I. Helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

II. A Göd belterület 206 hrsz.-ú, természetben 2131 Göd, Pesti út 81. szám alatti 

ügyvédi iroda bérleti szerződésének meghosszabbítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Az egyes környezetvédelmi témájú rendeletek módosítása – döntés a kerti hulladék 

égetésének teljes tilalmáról 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Folyamatos lakossági probléma az avarégetés. Próbáltuk év közben szabályozni, egyre 

kevesebb időt biztosítva a tüzelésre. Vácon és Dunakeszin is lehet égetni, de az ország több pontján 

beszűntették. A következő év tavaszától Gödön sem lehet a leveleket eltüzelni, a szállításról viszont 

gondoskodni fog az Önkormányzat. Először zsákos, később szemetes edényes megoldással. A 

szállítási költséget a város biztosítja. A zöldhulladék tehát ingyen kerül elszállításra, a megadott 

mennyiség felett pedig még lehet majd zsákot igényelni. 

 

Szabó Csaba: Az eredeti határozati javaslathoz képest a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottságnak módosító javaslata volt. Két rendeletmódosítást tárgyaltak. A helyi környezetvédelmi 

szabályokról szóló rendeltnél javasolták az 1. paragrafus második bekezdésében a következő 

mondatot: „Avar, kerti és egyéb hulladék égetése Göd város teljes közigazgatási területén tilos.” A 

másik rendeletnél nem tettek észrevételt.  

 

Szász-Vadász Endre: A Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, és 4 „igen”, 

egyhangú szavazattal javasolták elfogadásra. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a módosított szövegről történő szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2018. (…) önkormányzati rendelete 

Göd város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.), valamint a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 

26.) önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. 

§ (1) bekezdés b) pontjában és 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

Göd város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.), valamint a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 29/2015. (XI. 26.) 

önkormányzati rendeletek módosításáról a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Göd város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. § 

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Avar, kerti és egyéb hulladék égetése Göd város teljes közigazgatási területén tilos.” 

 

2. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 

29/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„ 22. § Aki az avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó tilalmat megszegi, közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.” 

 

3. § 

 

Ezen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel ... év … hó ... napján 

kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

 

2) Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

Lenkei György: Kérdése, hogy a második és harmadik napirendi pontokat lehet együtt tárgyalni? A 

két napirend összefüggésben van.  

 

dr. Szinay József: Nem, mert az egyikben egy rendeletet, a másikban pedig egy határozatot kell 

elfogadni.  

 

Lenkei György A rendelet-módosítás tulajdonképpen egy formális dolog a személyes gondoskodásról 

van szó. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi PEKJB tárgyalta és javasolták elfogadni.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2018. (...) önkormányzati rendelete  

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1. § 

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. § helyére az 

alábbi szövegrész kerül: 

 

„21. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az 

intézmény vezetőjénél kell benyújtani. A kérelmet az ellátásra jogosult illetve törvényes képviselője 

nyújthatja be. Az ellátások igénybevételéről az intézmény vezetője dönt - az Szt. 59/A. §, valamint 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 22. § és 22/A. §-ban foglaltakra tekintettel - ezen rendeletben 

foglaltak szerint.  
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(2) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik azon kérelmező részesíthető ezen rendeletben 

foglalt szociális alapellátásban, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetében 300%-át, valamint - 

65 évet betöltötte, illetőleg kortól függetlenül egészségi vagy mentális állapota, szenvedélybetegsége, 

illetőleg jogszabályban meghatározott szociális rászorultsága miatt az ellátás igénybevételére rászorul. 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a szociális ellátás, elhelyezés körében azonnali ellátás, soron kívüli 

elhelyezés abban az esetben biztosítható, ha az ellátás hiánya a kérelmező életét, testi épségét 

veszélyezteti. 

(4) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve 

törvényes képviselőjével – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - megállapodást köt, amely 

tartalmazza: 

a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan), 

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 

c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 

d) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat, 

e) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját. 

(5) Az intézményi jogviszonyban állók érdekképviseletére, a panaszok kivizsgálására az intézmények 

vezetői és az Érdekképviseleti Fórumok is jogosultak.” 

 

2. § 

 

Ezen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel ... év … hó ... napján 

kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

3) Intézkedési terv az Idősek Klubjában kialakítandó pihenőszoba vonatkozásában 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

Lenkei György: A Kormányhivatal megvizsgálta az Idősek Klubjának helyzetét, mindent rendben 

lévőnek és dicséretesnek találtak. Egy javaslatuk volt, a pihenőszoba kialakítása.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi PEKJB tárgyalta és javasolták elfogadni.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:  

 

202/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbi intézkedési tervet fogadja el a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztálya által tartott ellenőrzés alapján megállapított hiányosság ügyében: 
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Intézkedési terv az Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubjában kialakítandó pihenőszoba 

vonatkozásában 

 

1./ Az Idősek Klubja (2131 Göd, Vasvári Pál u. 9.) épületében felmérés készítése a pihenőszoba 

kialakításának műszaki lehetőségeiről.  

Határidő: 2019. január 30. 

Felelős: Településellátó Szervezet vezetője 

 

2./ Költségszámítás készítése lehetséges megoldási alternatívákról  

Határidő: 2019. január 30. 

Felelős: Településellátó Szervezet vezetője 

 

3./ A pihenőszoba kialakításának költségeinek betervezése Göd Város Önkormányzatának 2019. 

évi költségvetésébe 

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős: Polgármester, Alapszolgáltatási Központ vezetője 

 

4./ Kivitelező kiválasztása  

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: Polgármester 

 

5./ Épület-átalakítási munkálatok elvégzése 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: az intézkedési tervben foglalt ütemezés szerint 

 

 

 

4) A Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

Lenkei György: A 7. oldaltól a 158. oldalig terjedő előterjesztésben olvashatták a programos. Minden 

kérdésre válaszol ő, vagy dr. Kármán Gábor. Ezt a programot meg kell alkotni, mert ha ez nincs, akkor 

az Önkormányzat nem tud pályázatokat benyújtani. A programot a Hatósági Osztály vezetője 

készítette. Valószínűleg ez is minta lesz, ahogy az előző is. Mindenféle népcsoportnak van 

védelmezője.  

 

Markó József: Nem népcsoportról van szó, inkább társadalmi csoportról. 

 

Lenkei György: Elnézést kér, nyelvbotlás volt, társadalmi csoportot akart mondani. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

 

203/2018. (XII.13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

elfogadja Göd Város Önkormányzatának 2018. évben elkészült Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját. 
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Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5) 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Az előterjesztésben szereplő javaslatokat közösen határozták meg. Javasolja a terv 

elfogadását.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 

elfogadásra javasolták.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

 

204/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

6) Döntés pótelőirányzatok biztosításáról 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

Szabó Csaba: Nyolc módosítást kért a hivatal és az előterjesztők. Az első a GSE kérése. A 

megnövekedett minőségi igény és a GSE által kezelt ingatlantok kezelése többletköltséggel jár, ennek 

kifizetéséhez kérnek 2 mFt összegű támogatást. Ennek a forrása a feladattal nem terhelt működési 

tartalék lenne. 

 

Markó József: Ez a kérés méltányolható. Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

205/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Gödi Sportegyesület részére összesen 2.000.000.-, azaz kettőmillió forint 

összegű működési többlettámogatást biztosít és felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja a 

támogatási összeg megemeléséről szóló szerződést. 

 

Forrás: feladattal nem terhelt működési tartalék 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 
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Szabó Csaba: A Fácán óvodaegység klímabeszereléshez pótelőirányzat módosítást kér. Az egyik 

csoport itt kapott helyett, ezért szükséges az 1 db klímaberendezés felszerelése, mely 264 eFt pénzügyi 

forrása: Tartalékok - Új óvoda építése – járulékos költségek. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Településképi bejelentést igényel. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

 

206/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Kastély Óvoda részére 264 ezer forint pótelőirányzatot biztosít 1 db 

klímaberendezés beszerzésére. 

 

Forrás: Tartalékok - Új óvoda építése – járulékos költségek 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató, Karaszek Ernőné 

óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

Szabó Csaba: Ismerteti az előterjesztés szerinti, további 6 pótelőirányzati igényt és ismerteti azok 

pénzügyi forrásait. Felkéri Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezetőt, hogy a József Attila Művelődési 

Ház pótelőirányzat igényét ismertesse.  

 

Kovács Krisztina: A művelődési ház 2017-ben nyert az érdekeltség növelő pályázaton, mely összeget 

eszközbeszerzésre fordított. A 2.081 eFt kivételével felhasználtak mindent. Ezt a pénzt az 

Önkormányzat a tartaléksoron tervezte 2018-ban. Az intézményvezető kérte ezt az összeget a 

felhasználáshoz. Ez tehát tervezett költség volt, az átcsoportosítást kell végrehajtani. 

 

Markó József: A feladatokat nem sikerült megcsinálni, de valószínűleg erre a forrásra még szükség 

lesz. A gyalogos fahíd és a Jácint utcai csapadékvíz-elvezetés is fontos feladat.  

 

Lenkei György: A körzetfejlesztési hozzájárulásból nem lehet ezeket fedezni? 

 

Szász-Vadász Endre: A körzeti kerete már kimerült.  

 

Markó József: Ez a két fontos feladat nem lesz megoldva, ha most a forrásáról is lemondunk. 

 

Popele Julianna: Várhatóan ebben az évben ez a két feladat nem fog megvalósulni, de a jövő évi 

költségvetésbe feladatként betervezzük. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

207/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy dönt, hogy  

- az Oázis lakópark játszóterén kialakítandó ivókút elhelyezési munkálataihoz 399 ezer 

forint pótelőirányzatot biztosít a város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) 

rendeletében szereplő Gyalogos fahíd költségvetési sor terhére; 

- a Jedlik Ányos Terv-elektromos töltőállomás – parkoló kiépítése feladathoz, a parkolók 

építéséhez összesen 459 ezer forint pótelőirányzatot biztosít a város 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) rendeletében szereplő Jácint utcai csapadékvíz 

rendezés költségvetési sor terhére; 

- A Kastély Óvoda Fácán Óvodaegységében kialakítandó akadálymentes mosdók 

megvalósításához 1 203 ezer forint pótelőirányzatot biztosít a város 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) rendeletében tartaléksoron szereplő új óvoda 

építésével kapcsolatos járulékos költségek terhére; 

- az Önkormányzat reprezentációs kiadásainak fedezetére 3 000 ezer forint 

pótelőirányzatot biztosít a város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) 

rendeletében szereplő feladattal nem terhelt működési tartalékkeret sor terhére; 

- a Wigner Jenő ösztöndíj 2018. évi kifizetéséhez 1 473 ezer forint pótelőirányzatot biztosít 

a város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) rendeletében szereplő feladattal 

nem terhelt működési tartalékkeret sor terhére; 

- a József Attila Művelődési Ház 2017. évi érdekeltségnövelő pályázat 

maradványösszegének felhasználásához 2 081 ezer forint pótelőirányzatot biztosít az 

intézmény részére a város 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) rendeletében 

tartaléksoron szereplő Érdekeltségnövelő támogatás sor terhére. 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szabó Imréné 

intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

7) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A munkatervet évről évre meghatározzuk, de év közben sokszor módosul.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Jogi és Közbeszerzési Bizottság ülésén a Településellátó 

Szervezet részéről kérés érkezett arra vonatkozóan, hogy a beszámolójukat ne januárban, hanem 

márciusban tárgyalja a testület.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

208/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a 2019. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2019. JANUÁR 

 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. január 31. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. január 23. (szerda) 16.00 óra 

 

1) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
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Előterjesztő: PEKJB elnök 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata 

Előterjesztő: aljegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

Egyebek 

 

 

2019. FEBRUÁR 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. február 14. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. február 6. (szerda) 16.00 óra 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) A 2018. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

4) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: aljegyző 

Véleményező bizottság: VFB, KVB, PEKJB 

 

5) A Gödi Polgármesteri Hivatal év végi és következő év eleji munkarendjének meghatározása 

Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 

 

6) A „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása 

Előterjesztő: KOSB elnöke 

Véleményező bizottság: KOSB 

 

7) A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása 

Előterjesztő: PEKJB elnöke 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

Egyebek 

 

2019. MÁRCIUS 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. március 28. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. március 20. (szerda) 16.00 óra 

 

1) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi működéséről 

Előterjesztő: illetékes rendőrkapitány 
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Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KVB 

 

2) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló beszámolója 

Előterjesztő: TESZ igazgató 

Véleményező bizottság: PEKJB, VFB 

 

3) Éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása 

Előterjesztő: beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Egyebek 

 

2019. ÁPRILIS 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. április 25. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. április 17. (szerda) 16.00 óra 

 

1) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolója 

Előterjesztő: illetékes tűzoltó parancsnok 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: intézményvezető 

Véleményező bizottság: PEKJB, SZB 

 

3) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2018. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: ügyvezetők 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

Egyebek 

 

 

2019. MÁJUS 

 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. május 29. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2018. május 21. (kedd) 16.00 óra 

 

1) 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) Tájékoztató a 2018. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 

Előterjesztő: SZB elnök 

Véleményező bizottság: SZB  
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4) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása 

Előterjesztő: SZB elnöke 

Véleményező bizottság: SZB  

 

Egyebek 

 

 

2019. JÚNIUS 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. június 27. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. június 19. (szerda) 16.00 óra 

 

1) Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB, KVB, VFB, KOSB, SZB 

 

2) A környezet állapotáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: KVB elnöke 

Véleményező bizottság: KVB, VFB 

 

3) „Göd Város Szolgálatáért” kitüntető cím adományozása 

Előterjesztő: jegyző 

 

Egyebek 

 

2019. JÚLIUS – AUGUSZTUS 

 

Tanácskozási szünet 

 

 

2019. SZEPTEMBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. szeptember 26. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. szeptember 18. (szerda) 16 óra 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázaton 

Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 

Véleményező Bizottság: PEKJB, KOSB 

 

4) A Közterület-felügyelet 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 

Előterjesztő: aljegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KVB 
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Egyebek 

 

 

2019. OKTÓBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. október 24. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. október 16. (szerda) 16.00 óra 

 

1) Az új Képviselő-testület alakuló ülése (és az ehhez kapcsolódó napirendek) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező: bizottság: PEKJB, SZB, VFB 

 

3) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező: bizottság: PEKJB, VFB 

 

4) „Salkaházi Sára Díj” adományozása 

Előterjesztő: SZB elnöke 

Véleményező bizottság: SZB 

 

Egyebek 

 

 

2019. NOVEMBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. november 28. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. november 20. (szerda) 16.00 óra 

 

1) Helyi adórendeletek módosítása 

Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3) Városi ünnepségek 2020. évi tervezete 

Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 

Véleményező bizottság: KOSB 

 

Egyebek 

 

 

2019. DECEMBER 

 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2019. december 12. (csütörtök) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2019. december 4. (szerda) 16.00 óra  
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1) 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyás 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KOSB, KVB 

 

3) Közterülethasználati díjtételek módosítása 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB, VFB 

 

4) Helyi buszközlekedés viteldíjainak módosítása 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

5) „Az Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj”, továbbá a 

„Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” adományozása 

Előterjesztő: KOSB elnöke 

Véleményező bizottság: KOSB 

 

Egyebek 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

8) Városi ünnepségek 2019. évi tervezete 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Szinay József: Minden évben ezeket az ünnepeket megünnepeljük városi szinten, az előző évekhez 

hasonlóan.  

 

Markó József: Miért városi ünnepség a Mikulás? 

 

dr. Szinay József: Módosítani lehet a címet: „városi ünnepségek és rendezvények”-re.  

 

Markó József: Véleménye szerint ebben a felsorolásba nem illik be. A rendezvényt javasolja 

megtartani, de nem javasolja a városi ünnepségek között feltüntetni. 

 

dr. Szinay József: Mint előterjesztő befogadja a javaslatot. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

209/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy dönt, hogy a 2019. évi ünnepségtervezetet elfogadja és a 2019. évi városi ünnepségek 

megrendezését, az alábbiak szerint határozza meg: 
 

 

 Hivatalos 

dátum 

Városi 

megemlékezés 

dátuma 

Rendezvény 

neve 

Ünnepség  

fajtája 

Ünnepség helyszíne Résztvevők, fellépők 

(iskolák, óvodák) 

20198. január 22. 

kedd 

2019. január 21. 

hétfő 
A Magyar 

Kultúra Napja 
Országos 

Duna-part 

Nyaralóházak 

Színházterme 

Kincsem Óvoda, 

HuzellaTivadar Ált. Iskola 

2019. február 25. 

hétfő 

2019. február 25  

hétfő 
Kommunizmus 

Áldozatainak 

Emléknapja  

Nemzeti 

Duna-part 

Nyaralóházak 

színházterme 

 

2019. március 

15.  

péntek 

2019. március 15.  

péntek 1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

Kossuth tér, Petőfi tér, 

Nemeskéri kúria  

Huzella Tivadar Ált. Isk. 

 
 

2019. június 

4.kedd 

2019. június 4. 

kedd 
Trianoni 

megemlékezés, 

Nemzeti 

összetartozás 

napja 

Nemzeti 

Várdomb Búzaszem Ált. Iskola 

2019. augusztus 

20. kedd 

2018. augusztus 

19. hétfő 

 

Államalapító 

Szent István 

király napja 

Nemzeti 

Feneketlen tó  

2019. október 6. 

vasárnap 

2018. október 4. 

péntek 
Aradi Vértanúk Nemzeti 

  

2019. október 23. 

szerda 

2019. október. 22 

kedd 
1956-os 

forradalom és 

szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

JAHM, 

Petőfi tér 

Huzella Tivadar Ált. Isk. 

 

Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

9) Új álláshelyek engedélyezése az óvodákban 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: A gyermeklétszám emelkedik, arányaiban az SNI-s gyermekek száma is. Emiatt 

pedagógiai asszisztensek látják el a nehezebben kezelhető gyermekek nevelését. A Kincsem Óvoda 

vezetője kérte ezt az álláshelyet. Nem tudtuk átcsoportosításokkal megoldani a feladatot. dr. Pintér 

György alpolgármester javasolta, hogy kapja meg az óvoda ezt az álláshelyet, de akkor a betöltetlen 

óvodai álláshelyeket blokkolnánk. Így 4 „fregoli” álláshely alakult ki. A maradék 3 álláshelyet ne 

töltse be az óvoda, majd a későbbiekben dönt erről a testület. Most egy pedagógiai asszisztensi 

álláshelyről kell dönteni. A Kincsem óvodában 5 pedagógiai asszisztens van. A Kastély óvodában 

magasabb az SNI-s és a BTM-es gyermekek száma.  

 

Lenkei György: Nem szakmai szempont miatt, hanem azért javasolja, mert a szülőkben a a jelenlegi 

szükségmegoldások miatt feszültségek vannak, tehát a szülők megelégedésére is javasolja az 

elfogadást.  
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Sipos Richárd: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta a két 

álláshelyet. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta. A bérigényt 

folyamatosan meg kell majd terveznie az Önkormányzatnak.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

 

210/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 2019. január 1. napjától a Gödi Kincsem Óvodában egy újabb, hatodik 

pedagógiai asszisztens álláshelyet hoz létre. 

 

Ennek kezdeti éves bérigénye: 3.620.780.-Ft.  

 

Forrás: első ízben a 2019. évi költségvetés 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: 2019. január 1. 

 

211/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

további intézkedésig magához vonja a Gödi Kincsem Óvoda ideiglenesen megszűnt két 

csoportjához rendelt négy óvodapedagógus álláshelyből három feletti rendelkezést, azokat az 

igény felmerülését követően helyezi vissza az óvoda rendelkezése alá. A három álláshelyhez 

rendelt bértömeget a 2019. évben az önkormányzati költségvetésbe tervezi tartalékként. 

 

A negyedik álláshely terhére egy fő dajkát az óvoda alkalmazhat legfeljebb 2019. december 31-ig 

határozott idejű foglalkoztatással. 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Szőke Zsófia 

óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

10) A Gödi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozó ideiglenes 

vezetői megbízás 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Ismert, hogy az év folyamán kiírásra került az álláspályázat. A naptár alakulása 

miatt az elbírálási határidő a két ünnep közé esik, ezért javasoljuk egy hónapra a megbízást a jelenlegi 

vezetővel meghosszabbítani, és így az elbírálás ideje alatt sem lesz vezető nélkül az intézmény.   

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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212/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Gödi Alapszolgáltatási Központ  intézményvezetői feladatainak ideiglenes ellátásával 2019. 

január 1-től az intézmény vezetésére kiírt pályázat eredményes lezárásáig megbízza Tóth 

Ildikót, az intézmény közalkalmazottját (jelenlegi vezetőt). 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

11) Göd város környezeti állapotának értékelése 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 

Szász-Vadász Endre: A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény szerint a Képviselő-

testületnek minden évben feladata ennek a napirendi pontnak a tárgyalása. A Környezetvédelmi 

Bizottság felkért egy céget, hogy készítsen el egy erre vonatkozó tanulmányt. Minden képviselő 

megkapta ezt a 7 pontból álló dokumentációt. Kéri a testülettől az elfogadást.  

 

Simon Tamás: Elfogadhatónak és elég jól kidolgozott anyagnak tartja. A 8. oldal alján a külterületi 

fasorok hálózatának bővítését emelik ki. A fásítás kiemelt dolog. Az utcai fasorok foghíjasok. Az 

Önkormányzat évről évre támogatja a fásítást. A fásítás ugyan levéltermelést okoz, de az aszfaltot 

leárnyékolja és a hő kisugárzása így kevesebb. A Feneketlen tó rehabilitálása is szerepel a 

dokumentációban, ez is fontos városi feladat. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

213/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

elfogadja az előterjesztett, „Göd város környezeti állapotának bemutatása” című 

dokumentációt. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: 2018. december 15. 

 

 

 

12) A 2018. évi Közbeszerzési terv 2. számú módosítása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: A Közbeszerzési Terv módosítására azért van szükség, mert a „Göd, csónakház 

felújítása” és a az „Utak, javítása, kátyúzása kivitelezési munkái” kikerültek a Közbeszerzési Tervből, 

mert idén meg tudták valósítani. Ez a két módosítási javaslat volt. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a napirendet és 

elfogadásra javasolták. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
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A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

214/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2018. évi 2. számú módosított közbeszerzési tervét az 

alábbiak szerint: 

 

Göd Város Önkormányzata 

2018. évi 2. számú módosított Közbeszerzési terve 

Közbeszerzés 

tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárási típus 

 

Építési 

beruházás 

Göd, vízitúra megállóhely 

felújítása 

Nemzeti Nemzeti értékhatárt elérő 

értékű, Kbt. 113.§ (1) 

bekezdés szerinti, előzetes 

összefoglaló tájékoztatóval 

induló nyílt közbeszerzési 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Göd, csónakház felújítása Nemzeti Nemzeti értékhatárt elérő 

értékű, Kbt. 113.§ (1) 

bekezdés szerinti, előzetes 

összefoglaló tájékoztatóval 

induló nyílt közbeszerzési 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Új egészségügyi alapellátási 

központ építése Gödön 

Nemzeti 

 

A Kbt. Harmadik Része 

szerinti, a Kbt. 115. § (1) 

bekezdése szerinti, 

hirdetmény nélküli, 

közvetlen felhívással induló 

tárgyalásos Közbeszerzési 

Eljárás 

Árubeszerzés Adásvételi szerződés keretében 5 

db alacsony padlójú autóbusz 

beszerzése 

Közösségi 

értékhatárt 

elérő értékű 

Kbt. Második része szerinti 

közösségi nyílt 

közbeszerzési eljárás 

Árubeszerzés Földgáz beszerzés Nemzeti Kbt. 116. § szerinti 

Elektronikus licit 

Építési 

beruházás 

Gödi Kincsem Óvoda újraépítése 

275 férőhellyel 

Nemzeti Nemzeti értékhatárt elérő 

értékű, Kbt. 113.§ (1) 

bekezdés szerinti, előzetes 

összefoglaló tájékoztatóval 

induló tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Simon Tamás: Évről évre az iskolák cipősdoboz akcióban idén 200 karácsonyi csomagot szállítottak 

ki. A szétosztásra a későbbiekben kerül sor. A Jánosiak köszönetüket fejezték ki. 
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13) Egyebek 

 

I. Helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A jelenlegi szolgáltató végzi az új buszokkal a szolgáltatást. A menetrendnél több 

problémánk volt. Amíg a pályázatot kiírjuk, addig szeretnénk a szerződést meghosszabbítani. 

 

Sipos Richárd: Milyen bérleti díj merül fel? 

 

Mucsi László: Nem szerencsés megfogalmazás. Amikor a buszokat a város megvásárolta, a jelenlegi 

szolgáltató a saját buszait leadta és a mi buszainkkal látja el a szolgáltatást. Ezeket a buszokat hogyan 

lehet átadni, ez kérdés volt, így a buszokat egy bérleti szerződés keretében bérlik az Önkormányzattól. 

Havonta 2.106 eFt-ot befizetnek az Önkormányzatnak. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nem tárgyalta ezt a napirendet. 

Kérdése, hogy a szervízelés költsége miből áll, hogyan jött ki ez a 300 km/hó? 

 

Mucsi László: Három buszról beszélünk. A jó karbantartáshoz szükséges a hetenkénti szervizelés. 

Ennek keretében egy óra alatt Vácon átnézik, ennek van egy óradíja. A kis javításokat is ott elvégzik, a 

nagyobb hibát jelzik. Ezeken felül a nagy vizsgálatokat, 10 ezer és 50 ezer kilométeres átvizsgálást 

külön fizetjük. Mindez arra szolgál, hogy a buszok az értéküket megtartsák.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

215/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Dunamenti 2011. Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 

6000 Kecskemét, Nagy László utca 2. F. lház. fszt. 8., cégjegyzékszám: 03 09 128942, képviseli: 

Rátz György Péter ügyvezető) kötött, 2018. december 31. napján lejáró közszolgáltatási 

szerződést 2018. október 1. dátummal módosítja úgy, hogy a támogatási összeg 2018. október 

hónapban 2 460 510 Ft, 2018. november hónapban 3 319 310 Ft, 2018. december hónapban 

3 816 510 Ft; 

2019. január 1. napjától a Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi 

közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási 

pályázat eredményes lezárásáig meghosszabbítja a szerződést, melynek 2019. január 1-től 

esedékes támogatási összege 3 816 510 Ft. 

 

Fedezet: 2018. évi kiegészítő támogatásra vonatkozóan a feladattal nem terhelt működési 

tartalékkeret 

 

2019. évi költségvetési rendeletben a szerződés szerinti összeg fedezetét tervezni kell.  

 

Felkéri dr. Almási Csaba ügyvédet a szerződésmódosítás megszerkesztésére és felhatalmazza 

Markó József polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: 2018. december 31. 
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Markó József: A menetrenddel kapcsolatos észrevételeket folyamatosan gyűjtjük, próbáljuk az 

igényeket kielégíteni. 

 

II. A Göd belterület 206 hrsz.-ú, természetben 2131 Göd, Pesti út 81. szám alatti 

ügyvédi iroda bérleti szerződésének meghosszabbítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Az ügyvéd úr évek óta kéri a hosszabbítást. Most már csak 2019. március 31-ig tudjuk 

a bérleti szerződést meghosszabbítani, mert a hivatalnak is szüksége lenne a helyiségre. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nem tárgyalta, valószínűleg az 

előterjesztés később készült el.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

216/2018. (XII. 13.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy bérbe adja Göd Város Önkormányzat tulajdonát képező, a Dunakeszi Járási 

Hivatal Földhivatali Osztály nyilvántartásában Göd, belterület 206/B hrsz. alatt felvett 146 m2 

térmértékű, „irodaház” megnevezésű, természetben 2131 Göd, Pesti út 81 „felülvizsgálat 

alatt”szám alatt elhelyezkedő ingatlant Dr. Horváth – Dr. Jakab Ügyvédi Iroda (székhely: 2131 

Göd, Pesti út 81., képviseli: dr. Horváth György, … alatti lakos) részére, 3 hónap határozott 

időtartamra 2019. március 31. napjáig 30.000 Ft/hó, azaz Harmincezer Ft/hó bérleti díj 

ellenében ügyvédi tevékenység folytatására, mely tartalmazza az általány rezsiköltséget is. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2018. december 31. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a meghívó szerinti 13., 14. és 15. 

napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalják. 

 

Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

                   Markó József                                                                   dr. Szinay József 

                    polgármester                                                                    címzetes főjegyző 

 

 


