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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 26. napján 16:00 órakor 

kezdődő rendes ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (A polgármester és minden képviselő jelen van.)  

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendes ülése 

 

Balogh Csaba köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjainak létszáma 12 

fő, jelen van 12 fő, így a Képviselő-testület határozatképes. Kérdése a frakcióvezetőkhöz, hogy 

kívánnak-e napirend előtti felszólalást tenni?  

 

Vajda Viktória: A Gödi Összefogás frakciónak nincs napirend előtti hozzászólása.  

 

Lenkei György: A FIDESZ-KDNP frakciónak nincs napirend előtti hozzászólása.  

 

Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő és az azóta kiküldött előterjesztésekről, 

vagyis a napirendi pontokról. 

 

A képviselők 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadják el. 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele 

 

2) A 2020. évi helyi adók mértékeinek meghatározása 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

3) Döntés változtatási tilalom felülvizsgálata tárgyában (6448 hrsz.) 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

4) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor osztályvezető 

 

5) A Településellátó Szervezet igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

6) Göd Városi Könyvtár vezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

7) Álláshely létrehozása a Gödi Polgármesteri Hivatalban  

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

8) Forrásátcsoportosítás képviselői laptopok vásárlásához 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

9) Gödi Kincsem Óvoda – pótelőirányzat jóváhagyása gyermekszállításra 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

10) Új bizottsági keretösszegek meghatározása  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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11) Városi ünnepségek 2020. évi tervezete 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

12) A Göd 3255/4 hrsz.-ú ingatlanra (felsőgödi csónakház) vonatkozó bérleti szerződés 

meghosszabbítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

13) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

14) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása és 

új tagok megbízása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

15) A 26/2019. (II. 14.) Ök. határozat módosítása a 2020. év eleji munkarend meghatározása 

tekintetében  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

16) Folyószámla- és bankszámlaszerződés meghosszabbítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

17) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

18) „Göd” városnévhasználat engedélyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

19) Adatváltozás bejelentése – Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesület 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

20) Járdaépítési támogatás – pénzügyi keret bővítése  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

21) Orvosi rendelők áthelyezése a 2131 Göd, Összekötő út 3. sz. alatti Egészségházba 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

22) Tájékoztatás a Gödi Kincsem Óvoda álláshelybővítésre vonatkozó kérelméről Előterjesztő: 

Balogh Csaba polgármester 

 

23) Egyebek 

 

I. A Településellátó Szervezet alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

II. Göd város területén megvalósuló csereerdő-telepítéssel érintett két ingatlan 

összevonása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

III. Álláshelybővítés az Önkormányzatnál – alpolgármesteri referens, 

katasztrófavédelmi referens 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

IV. Támogatás a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány részére 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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Napirendi pontok: 

 

1) A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele 

 

Balogh Csaba: Felkéri Gazsó Csilla nem önkormányzati képviselő bizottsági tagot arra, hogy tegye meg 

esküjét a Képviselő-testület előtt.  

 

Gazsó Csilla a következő esküt teszi: 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi 

tisztségemből eredő feladataimat Göd város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Balogh Csaba polgármester aláírás után átadja Gazsó Csillának az esküokmányát. 

 

2) A 2020. évi helyi adók mértékeinek meghatározása 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: A helyi adók mértékének meghatározása év vége felé mindig napirenden van. A helyi 

adók mértékében egy releváns változást indítványoz a Képviselő-testület, ami az idegenforgalmi adó 

régi rendszerbe való visszaállítását jelentené, vagyis az árbevétel-alapú adóztatásról a vendégéjszaka- 

alapú adóztatásra térnének vissza. Ennek legfőbb oka, hogy jelentősen megnőtt Gödön a szállásadási 

lehetőség. Ezzel a rendszerrel jobban kezelhető és követhető lesz az adózás. Egyebekben a helyi adók 

mértékeit nem kívánják módosítani. Egy technikai módosításról van még szó. 2019. évben az előző 

Képviselő-testület két alkalommal módosította az építményadóról szóló rendeletet, itt a hivatallal 

egyeztetve némi koherenciazavart érzékeltek, ezért egyszerűsítettük és egyértelműsítettük a korábbi 

rendelet szövegezését az előző döntés tartalmi fenntartása mellett. Kérdése, hogy van-e valakinek 

kérdése ezzel kapcsolatban? 

 

Balogh Csaba: Kérdése a jelenlévőkhöz, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése? Megállapítja, 

hogy nincs, így felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésről.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták és rendeleteket 

alkották: 

 

240/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2020. évben a helyi adók mértékeit az alábbiakban kívánja megváltoztatni: 

 

1. A tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó alapját a megkezdett vendégéjszakák száma 

szerint határozza meg, az adó mértékét személyenként, vendégéjszakánként 450 Ft összegben. 

2. A többi helyi adó mértékét egyebekben nem kívánja módosítani. 

 

Felelős: Fülöp Zoltán alpolgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló  

34/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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1. § 

 

A tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 34/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: R.) 3. § helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 

„3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.” 

 

2. § 

 

Az R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

 

„4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.” 

 

3. § 

 

Ezen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § a) 

pontjának helyére az alábbi szöveg lép: 

„a) lakás után 

1. 0-100 m2-ig 290 Ft/m2 

2. 101-150 m2-ig 29.000 Ft- és a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2 

3. 150 m2 felett 50.500 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2” 

 

2. § 

 

Az R. 6. § b) pontjának helyére az alábbi szöveg lép: 

„b) azon lakás, valamint üdülő után, amelyben az adózó adóév első napján tartózkodási hellyel, ennek 

hiányában lakóhellyel rendelkezik az adó mértéke:  

1. 0-100 m2-ig 0 Ft/m2 

2. 101-150 m2-ig a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2 

3. 150 m2 felett 21.500 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2” 
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3. § 

 

(1) Ezen rendelet 2020. január 1-én lép hatályba. 

(2) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének, valamint 

a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2019. 

(IX. 27.) önkormányzati rendeletének rendelkezései nem lépnek hatályba. 

 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

3) Döntés változtatási tilalom felülvizsgálata tárgyában (6448 hrsz.) 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Egyszerű, de tanulságos előterjesztésről van szó. A Helyi Építési Szabályzat 

véleményezési eljárásának indításakor azt észlelték, hogy a falusias lakóövezetben – ide tartozik Göd-

Újtelep és Nevelek településrész – a HÉSZ engedélyezi a szállásépületet korlátozás nélkül. Ezt kívántuk 

korlátozni úgy, hogy az „egyéb szálláshely”-re módosították a „szálláshely”-et. Ennek az indoka az volt, 

hogy a lakott területeket a munkásszállásoktól mentesítsük. Amikor a véleményezés elindult, 16 

férőhelyet engedélyezett az „egyéb szálláshely”. Elindult a véleményezési eljárás. Készítettek egy 

felmérést, ezek után a nagyméretű lakatlan telkeket változtatási tilalom alá helyezték, mivel a HÉSZ 

hatálybalépésével ezek a tilalmak automatikusan törlődnek. A HÉSZ nem lépett hatályba, de a 

kormányrendelet jelentősen megváltozott, 16-ról maximum 100 férőhelyre emelték az egyéb 

szálláshelyek számát, így a továbbiakban értelmetlen fenntartani ezt a tilalmat. A tulajdonosok jogosan 

kérték a tilalom eltörlését. Az előterjesztésben egy határozat és egy rendelet megtalálható. Megjegyzi 

még, hogy a jövőre nézve, ha egy kormányrendeletre hivatkozni akarnak, akkor legyen szigorúbb annál 

a hivatal, mert ha azt írták volna le, hogy maximum 16, akkor a 16 hatályban maradt volna.  

 

Lenkei György: Mindez nemcsak Bócsára vonatkozik, hanem Nevelekre és Göd egész területére is. 

Most adott esetben a Zrínyi utcában egy lakóházat kíván építeni az építtető, ez ellen nincs kifogás. Az 

egyéb szálláshelyeknél viszont, ami egy 2009-es kormányrendelet alapján van meghatározva, félelmetes 

távlatokat mutat, mert az ágyak száma 100-ban is maximalizálódna. Bócsa kétszáz lakosú, ha két ilyen 

építkezés lenne, akkor több lenne a bevándorló, mint az ottélő. Ha ágyrajáró szállás van, akkor olyan 

emberek veszik majd igénybe, akik egész Gödön fellelhetőek lennének. Javaslata, hogy az egyéb 

szálláshelyeket ne vegyük bele. A szálláshelyeknek a panziószintet biztosítani kellene.   

 

Balogh Csaba: A HÉSZ újratárgyalásakor a javaslatot figyelembe veszik, továbbra is fontos cél, hogy a 

közbiztonság ne sérüljön. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A beépítési százalék nem változik, minimális követelmények vannak az 

alapterületre, tehát a 100 férőhelyes építmény nem fog elférni, de a szálláshelyeket is érdemes jó 

alaposan átgondolni.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
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A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkották:  

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 

14/2019. (VII. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 14/2019. (VII. 25.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

4) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor osztályvezető 

 

dr. Kármán Gábor: Köszönti a tisztelt Képviselő-testületet. Az előterjesztés első oldalán lévő táblázatból 

indul ki, ami a 2019. évre tervezett és 2019. szeptember 30-ig lekönyvelt adókról szól. Két jó hír, hogy 

a befolyt összegekben változás van, 40 mFt-os összeget inkasszáltak és a hátralékértesítők nyomására 

további 30 mFt folyt be. A telekadónál alacsony szinten manifesztálódott a bevétel. Tendencia a 

telekadóval kapcsolatban az, hogy az agrárkamarai igazolások felszaporodtak, a belterületi ingatlanok 

adómentességet élveznek. Felhívja a figyelmet, hogy a tervezett bevétel módosult az év folyamán, mivel 

320 mFt-tal lett megemelve, ezt az összeget év végére várjuk. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén részletesen 

megtárgyalták ezt a napirendet. 2019. december 20-án kell befolyni az említett 320 mFt-os 

adóbevételnek. Egy héttel ezelőtt 87 %-on állt az adóbevétel aránya, tehát a tervezés megalapozott volt.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az elhangzott beszámoló 

tudomásulvételéről. 

 

 

 



742 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

 

241/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

tudomásul vette a 2019. évi adóztatásról szóló jegyzői beszámolót. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

  

 

5) A Településellátó Szervezet igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Településellátó Szervezet jelenlegi igazgatója, Simon Tamás beadta a felmondását és 

a pozíció betöltéséhez szükséges a pályázati kiírás. A kiírás hasonló, mint ami korábban volt. Elmondja, 

hogy politikailag mentes személyt szeretnének elhelyezni ebbe a pozícióba. 

 

Simon Tamás: Néhány szóban szeretné elmondani a lemondásának okát. Szeretné megköszönni az 

együttműködést a hivatallal. Az elmúlt 4 hónap egy próbaidő volt, harmonikus együttműködésben 

dolgoztak a TESZ-nél. Kiemeli a konyhák problémáinak megoldását. Munkakörével kapcsolatos 

ügyekben az átadás-átvétel megtörtént. Lemondásának oka kizárólagosan magánjellegű, mert válaszút 

elé érkezett és ő a családját választotta. Köszöni a bizalmat és az együttműködést.  

 

Balogh Csaba: Köszöni a felszólalást és Simon Tamás eddigi munkáját.  

 

dr. Szinay József: Vezetői egyeztetés alkalmával felmerült egy kérés, miszerint kiegészítést javasolna a 

„Pályázat elbírálásának módja, rendje:” pontnál: „A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.”  

 

Balogh Csaba: Ha nem lesz megfelelő személyt, akkor nem szeretnénk betöltetni az állást. Mint 

előterjesztő, befogadja a szóbeli módosítási javaslatot. 

 

dr. Pintér György: Ha jól érti, akkor a kézzel számozott 10. oldalon lévő határozati javaslatról és a 

pályázati kiírásról kell szavazni.  

 

Balogh Csaba: Igen. 

 

dr. Pintér György: A határozati javaslatban ki vannak pontozva a tagok, véleménye szerint erről így nem 

lehet szavazni, itt konkrét emberekről kellene szavazni. A 11. oldalon ellentmondást lát a pályázati 

feltételnél a felsőfokú végzettség előnyt jelent vagy kötelező. A pályázat részeként benyújtandó 

iratoknál az első és utolsó felsorolás ugyanaz. 

 

Balogh Csaba: Ő sem nézte át kellően. Szóban javasolja módosítani, hogy kerüljön ki az ismétlődő 

mondat, kötelező legyen a felsőfokú végzettség, a bíráló bizottság tagjai legyenek: ő maga, dr. Szinay 

József címzetes főjegyző és Fülöp Zoltán alpolgármester. Felkéri a képviselőket, hogy az elhangzott 

módosító javaslattal szavazzanak az előterjesztésről.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

242/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy határoz, hogy pályázatot ír ki a Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna út 5., 

adószám: 15394026-2-13, KSH statisztikai számjel: 15394026-8411-322-13) igazgatói (magasabb 

vezetői) beosztására a határozat melléklete szerint. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a pályázatnak a 

Belügyminisztérium kozigallas.gov.hu oldalán kívül Göd város honlapján, a Településellátó 

Szervezet honlapján és a Gödi Körkép újságban történő meghirdetésére.  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településellátó Szervezet intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázati eljárás idejére eseti munkabizottságot (tagjai: Balogh Csaba 

polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző és Fülöp Zoltán alpolgármester) hoz létre, 

melynek feladata az igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése, a pályázók 

meghallgatása.  

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő:  

• a pályázat kiírására: 2019. december 2.  

• lebonyolítására: 2020. január 31. 

 

Melléklet a 242/2019. (XI. 26.) Ök. határozathoz 

 

Göd Város Önkormányzata 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a 

 

Településellátó Szervezet 

 

igazgató (magasabb vezető) 

 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 

Határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: 

 

Teljes munkaidő. 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre: 2020. 02. 01-től 2025. 01. 31-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

 

Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 

Irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet törvényes, szakszerű és gazdaságos 

működését. Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső 

szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt 
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kötelezettségek teljesítéséért. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. 

Munkáltatói feladatokat lát el. 

 

Illetmény és juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 

• Egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy gazdasági végzettség, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, 

• Magyar állampolgárság 

• Büntetlen előélet, 

• Cselekvőképesség; 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

• Jogi vagy gazdasági szakirányú egyetemi végzettség, 

• Helyismeret 

• Pártpolitika-semlegesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

• Végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok), 

• Vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél. 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás. 

• Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval 

szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt. 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a 

pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést. 

 

 

A beosztás letölthetőségének időpontja: 

 

A beosztás 2020. 02. 01. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 01. 10. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

Postai úton a pályázatnak a Göd Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti 

út 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/584//2019, 

valamint a beosztás megnevezését: igazgató. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

 



745 

 

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt 

véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén dönt. A 

magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap 

próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 01.31. 

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- Göd Város Önkormányzata honlapja – 2019. december … 

- Gödi Körkép – 2019. december….. 

- Településellátó Szervezet honlapja – 2019. december … 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu és a www.goditesz.hu honlapon 

szerezhet. 

 

 

6) Göd Városi Könyvtár vezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az előző napirendhez hasonlóan pályázati kiírást kell elfogadni. A könyvtár vezetői 

álláshelyére vonatkozó pályázat határideje 2019. december 31-vel jár le. Ugyanúgy, mint ahogy az előző 

napirendi pont kiírásánál itt is politikailag mentes személyt szeretnének választani. Ebben az 

előterjesztésben már szerepel, az, hogy ha nem találnak megfelelő pályázót, akkor az átmeneti időszakra 

sem szeretnének megbízni más személyt.  

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozzák:  

 

243/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

 

1. pályázatot hirdet a Göd Városi Könyvtár (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 72.) magasabb 

vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására jelen határozat mellékletét képező 

intézményvezetői pályázati felhívás közzétételével. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: 2019. december 1. 

 

2. A Göd Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására irányuló pályázati 

eljárás folyamatában a döntést előkészítő szakmai bizottságban való részvételre felkéri: 

-  a Közalkalmazotti Tanácsot (ennek hiányában a Közalkalmazotti Megbízottat) egy 

tag, 

- a reprezentatív szakszervezetet egy tag, 

- a Magyar Könyvtárosok Egyesületét, mint országos szakmai szervezetet egy tag, 

- véleményezést követően a Képviselő-testület Humánügyi Bizottságát egy tag 

delegálására. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő. 2020. január 31. 

 

 

 

 

http://www.god.hu/
http://www.goditesz.hu/
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3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az eredményes pályázati eljárás lefolytatásáig, 

de legfeljebb 2020. március 31-ig a Göd Városi Könyvtár intézményvezetői beosztásának 

betöltésével Szabóné Hegyi Valériát bízza meg. Garantált illetménye a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. 

alapján kerül meghatározásra.  

 

Pótlékait a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg: 

 

magasabb vezetői pótlék: bruttó 45.000 Ft 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói 

intézkedéseket tegye meg. 

  

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: 2020. január 1. 

 

Melléklet a 243/2019. (XI. 26.) Ök. határozathoz 

 

Göd Város Önkormányzata 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a 

 

Göd Városi Könyvtár  

 

intézményvezető (magasabb vezető) 

 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 

Határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: 

 

Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített 

jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A § (4)-

(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.  

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozott időre: 2020.02.01-től 2025.01.31-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

 

Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 72. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 

A Göd Városi Könyvtár alapító okiratában meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és 

gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. 

A közalkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltató jogok gyakorlása. Az irányítás feladatait az 

SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi 
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Illetmény és juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 

• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy 

• nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros 

szakképesítés,  

• végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 

jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot 

• magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,  

• a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-c) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés,  

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása, 

• magyar állampolgárság 

• büntetlen előélet, 

• cselekvőképesség. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

• helyismeret 

• pártpolitika-semlegesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

- a pályázó részletes szakmai életrajzát,  

- a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát (az eredeti bemutatása mellett), 

- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,  

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,  

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra 

vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt 

követelményeknek, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy  

1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul,  

2. a pályázati eljárás a Képviselő-testület döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához hozzájárul-e,  

3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, 

hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,  

4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával 

kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,  

5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, 

6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.  

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási 

lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán 

kell bemutatni.  

 

A beosztás letölthetőségének időpontja: 

 

A beosztás legkorábban 2020. 02. 01. napjától tölthető be. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 01. 10. 

 

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: dr. Nagy Atilla aljegyző - 2131 Göd, Pesti út 

81., tel.: 27/530-045. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

Postai úton a pályázatnak a Göd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti 

út 81.). A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/589-1/2019, valamint a beosztás megnevezését: „Göd 

Városi Könyvtár intézményvezető”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

 

A Kjt. és a Kjt. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott 

véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Göd 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő 

lejártát követő hatvan napon belül dönt., amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést 

kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 01.31. 

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- Göd Város Önkormányzata honlapja – 2019. december … 

- Gödi Körkép – 2019. december 6. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet. 

 

 

7) Álláshely létrehozása a Gödi Polgármesteri Hivatalban  

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Az írásbeli előterjesztéshez nincs különösebb hozzáfűzése, az adóügy területén 

kívánunk 1 fő álláshelybővítést. A beruházási osztályvezetői és főépítészi állásra kiírták a pályázatot. 

Elmondja még, hogy hamarosan betöltésre kerül a sajtóreferensi álláshely egy már meglévő álláshely 

terhére.  

 

Balogh Csaba: A megújuló pozíciókkal kapcsolatban elmondja, hogy a pályázati kiírás folyamatban 

van, nem előre meghatározott személyekkel lesznek feltöltve.   

Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:   

 

244/2019. (XI. 26.) Ök határozat 

Álláshelybővítés a Polgármesteri Hivatalnál – adóügyintéző 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2020. január 1-től 1 fő adóügyintéző álláshellyel bővíti a Polgármesteri Hivatal létszámát. A 

foglalkoztatáshoz szükséges személyi juttatás előirányzatát a 2020. évi költségvetésben – a 

tényleges foglalkoztatásnak megfelelően - tervezni szükséges. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

http://www.god.hu/
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8) Forrásátcsoportosítás képviselői laptopok vásárlásához 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésen volt már szó erről. 

Tulajdonképpen egy technikai változtatásról van szó, hogy milyen pénzügyi forrásból legyen 

megvalósítva.  

 

dr. Pintér György: Az 51. oldalon található javaslat szerint a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság 3.300 eFt-os keretet jelölt. Kérdése, hogy a beszerzés megtörtént-e és volt egyéb járulékos 

költség? Belefér ebbe a keretbe, akkor a bizottsági határozatot javasolja elfogadni.  

 

Balogh Csaba: Nem volt változtatás, az összeg ugyanaz, mint az előzetes ajánlat volt. Felkéri a 

képviselőket a szavazásra.  

 

A képviselők 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

 

245/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy támogatja a megválasztott képviselők részére történő laptop-beszerzést 3.042 ezer 

forint értékben. A forrást az Önkormányzat 2019. évi költségvetése Beruházások – Informatikai 

hálózatfejlesztés sor terhére biztosítja. 

 

Forrás: Beruházások – Informatikai hálózatfejlesztés 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

9) Gödi Kincsem Óvoda – pótelőirányzat jóváhagyása gyermekszállításra 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: A volt Kék Duna Üdülő épületébe került kialakításra 4 óvodai csoport. Az átmenetileg 

itt elhelyezett gyermekeket a Kincsem óvodából szállítanák ide a buszjárattal. Ez a szolgáltatás nagy 

segítség a szülőknek és a gyerekeknek. A következő évben az óvoda költségvetésébe be tudják a 

szállítási költséget tervezni. A segítségnyújtás addig tartana, amíg a gyerekek visszakerülnek az új 

helyre.  

 

dr. Pintér György: A PEKJB-nek erre volt határozata, ahol május 31-ig tervezték a forrást, erről 

konszenzussal döntöttek. Három javaslatról van szó, az egyik a kiküldött anyagban volt, a másik a 

bizottság döntése, és ez a harmadik. 

 

Fülöp Zoltán: Kézzel számozott 90. oldal.  

 

Balogh Csaba: A 90. oldalon található a bizottság döntése, erről kell majd szavazni. 

 

Lőrincz László: Igen a bizottság döntése az volt, hogy május 31-ig tervezik a szolgáltatást, 1 hónapos 

határidő van a buszjárat szerződésének felmondására. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  
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246/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Gödi Kincsem Óvoda részére biztosítja a 2019. évben jelentkező 

gyermekszállítási feladatra az 1 026 ezer forint pótelőirányzatot. 

A Gödi Kincsem Óvodának 2020. május 31-ig tervezni szükséges forrást a 2020. évi 

költségvetésében.  

 

Forrás: Tartalékok – Kincsem Óvoda újjáépítése – járulékos költségek 

 

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

óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

10) Új bizottsági keretösszegek meghatározása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ez is egy technikai szavazás tulajdonképpen. Mivel egybevonták a bizottságokat és a 

korábbi 5 bizottság helyett 3 bizottság lett, ezért a fel nem használt keretösszegeket a funkcióhoz mérten 

csoportosították át.  

 

dr. Szinay József: A határozatban az utolsó mondatban a „végeztesse el” ige lemaradt, ennek beírásával 

javasolja elfogadni. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket, hogy az elhangzott szövegmódosítással szavazzanak a határozati 

javaslatról. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

247/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy  

 

1) a 2019. évi költségvetésében megtervezett Közművelődés, Oktatási és Sport Bizottság és 

Szociális Bizottság pénzügyi keretének maradványát, melynek összege 3 544 580 forint a 

Humánügyi Bizottság kezeli tovább, rendelkezik annak felhasználásáról.  

2) a 2019. évi költségvetésében megtervezett Városfejlesztési Bizottság és a 

Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi keretének maradványát, melynek összege 5 155 030 

forint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kezeli tovább, rendelkezik annak 

felhasználásáról. 

 

Felkéri a címzetes főjegyző urat, hogy a határozatban foglalt döntés átvezetését végeztesse el a 

2019. évi költségvetési rendeletben.  

 

Felelős: polgármester, címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

11) Városi ünnepségek 2020. évi tervezete 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
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Lőrincz László: A 92. oldalon található az előterjesztés. A Humánügyi Bizottság tárgyalta és közösen a 

bizottság tagjaival együtt került kialakításra az ünnepségek sora. 

 

Vajda Viktória: Lesz egy bővebb lista is, amit a jövő év programjába be szeretnének igazítani. 

 

Hlavács Judit: A Humánügyi Bizottság kiegészítésével kell szavazni a napirendi ponthoz tartozó 

előterjesztésről. 

 

Balogh Csaba: Igen. Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a módosított előterjesztésről. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

248/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2020. évi ünnepségtervezetet elfogadja és a 2020. évi városi ünnepségek 

megrendezését, az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Hivatalos dátum 

Városi 

megemlékezés 

dátuma 

Rendezvény 

neve 

Ünnepség 

fajtája 
Ünnepség helyszíne 

Résztvevők, fellépők 

(iskolák, óvodák) 

2020. január 22. 

szerda 

2020. január 22. 

szerda 

A Magyar 

Kultúra Napja 
Országos 

Duna-part 

Nyaralóházak 

Színházterme 

Kastély Óvoda, Németh 

László Ált. Iskola Huzella 

Iskola 

2020. február 22 

szombat. 

2020 február 22 

szombat 
Sportbál Városi Huzella Sportcsarnok 

Iskolák, GDSE, Gödi 

Ifjúsági Fúvószenekar, 

Drums stb. 

2020. február 25. 

kedd 

2020. február 25 

kedd 

Kommunizmus 

Áldozatainak 

Emléknapja 

Nemzeti 

Duna-part 

Nyaralóházak 

színházterme 

 

2020. március 

15. 

vasárnap 

2020. március 15. 

vasárnap 

1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 
Kossuth tér, Petőfi tér, 

Nemeskéri kúria 

Németh László Ált. Isk. 

 

 

2020. április 16. 

csütörtök 

2020. április 16. 

csütörtök 

Holokauszt 

Magyarországi 

Áldozatainak 

Emléknapja 

Nemzeti   

2020. május 1. 

péntek 

2020. május 1. 

péntek 

Családi és 

Sportmajális 
Országos Gödi SE Pálya - több fellépő 

2020. június 4.     

csütörtök 

2020. június 4. 

csütörtök 

Nemzeti 

összetartozás 

napja 

Nemzeti  Búzaszem Ált. Iskola 

2020. augusztus 

20. csütörtök 

2020. augusztus 

20. csütörtök 

 

Államalapító 

Szent István 

király napja 

Nemzeti Feneketlen tó  - több fellépő 

2020. október 6. 

kedd 

2020. október 6. 

kedd 
Aradi Vértanúk Nemzeti Török Ignác utca Búzaszem Ált. Iskola 
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2020. október 23. 

csütörtök 

2020. október 22 

szerda 

1956-os 

forradalom és 

szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 
JAHM, 

Petőfi tér 
Németh László Ált. Isk. 

 

Felelős: Lőrincz László alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

12) A Göd 3255/4 hrsz.-ú ingatlanra (felsőgödi csónakház) vonatkozó bérleti szerződés 

meghosszabbítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az Önkormányzat eddig is bérbe adta a csónakházat. Most szeretnék meghosszabbítani 

a szerződést, a bérleti díj a piaci áraknak megfelelően módosulna. 

 

Fülöp Zoltán: Változatlan formában szerződnénk a felsőgödi csónakházra, további 1 évre. A Pénzügyi 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot pontosította. Kéri, hogy a 

30. oldalon található határozati szövegezést fogadja el a testület. 

 

dr. Szinay József: Technikai jellegű módosító javaslata, hogy az utolsó bekezdésben, ahol felkérik dr. 

Almási Csaba ügyvédet a módosításra, ott az új szerződés elkészítése szerepeljen.  

 

Balogh Csaba: Igen. Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a módosított előterjesztésről. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

249/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

• megállapítja, hogy Bejcziné Váry Évával kötött 8-048-2/2014. iktatószámú bérleti 

szerződés 2019. december 31-én lejár. 

• úgy dönt, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály nyilvántartásában Göd 

belterület 3255/4 hrsz. alatt felvett 2300 m2 térmértékű, „kivett beépített terület” 

megnevezésű, természetben 2132 Göd, Jósika u. 16. „felülvizsgálat alatt” szám alatt 

található, Göd Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan 283 négyzetméter 

alapterületű épületrészére Bejcziné Váry Éva Edittel (2131 Göd, Erzsébet liget u. 37-47/A 

szám alatti lakos) határozott időtartamra, 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 

határozott bérleti szerződést köt, melyben a bérleti díjat bruttó 450.000,-Ft/év, azaz bruttó 

négyszázötvenezer forint/év összegben állapítja meg a 2019. december 31-én megszűnő 

szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett. 

 

Felkéri dr. Almási Csaba ügyvédet az új bérleti szerződés elkészítésére, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

13) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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Balogh Csaba: A Képviselő-testületnek el kell fogadni a felügyelőbizottsági tagokat. Ennél és a 

következő napirendi pontnál is erről kell szavazni. A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-nél a 

tagok Lőrincz László, Jámbor Fruzsina és Hives Gábor lennének az előterjesztés szerint.   

 

Balogh Csaba: Mivel kérdés, hozzászólás nincs, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

250/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.13-09-143648., 

székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.) Felügyelő-bizottságába 2019. december hó 1. napjától 2024. 

december hó 1. napjáig terjedő határozott időtartamra 

 

- Lőrincz Lászlót (lakcíme: 2131 Göd, Kerek erdő utca 28/B) 

- Jámbor Fruzsinát (lakcíme: 2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky utca 17.) 

- Hives Gábor Ferencet (lakcíme: 3100 Salgótarján, Medves krt. 80.) 

 

választja meg. 

 

Elfogadja az Alapító okirat fenti változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett változatát azzal, 

hogy az alapító okirat 1.1. pontjában a képviseletre jogosult személyében történt változásra 

tekintettel képviseletre jogosultként Balogh Csaba nevét és adatait tünteti fel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és a változásbejegyzési kérelem 

cégbírósághoz történő előterjesztésére. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

14) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása és 

új tagok megbízása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Itt a felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról is szó van. Javaslata az új tagokra: 

Fülöp Zoltán, dr. Pintér György, Elekes Balázs.  

 

Balogh Csaba: Mivel kérdés, hozzászólás nincs, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

251/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő-bizottságának 

mindhárom tagját, nevezetesen 

- dr. Pintér György Zoltánt, 

- Balogh Györgyöt és 

- Szabó Csaba Ferencet 

2019. november 30-i hatállyal visszahívja a felügyelő-bizottsági tagságból. 
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Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozatról a felügyelő-bizottság visszahívott tagjait haladéktalanul 

értesítse. 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

252/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.13-09-164566., 

székhelye: 2132 Göd, Duna út 5.) Felügyelő-bizottságába 2019. december hó 1. napjától 2024. 

december hó 1. napjáig terjedő határozott időtartamra 

 

- Fülöp Zoltánt (lakcíme: 1028 Budapest, 02. Kossuth Lajos utca 31.) 

- dr. Pintér György Zoltánt (lakcíme: 2132 Göd, Árpád utca 19.) 

- Elekes Balázst (lakcíme: 2131 Göd, Szabadságharcosok útja 2.) 

 

választja meg. 

 

Elfogadja az Alapító okirat fenti változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett változatát azzal, 

hogy az alapító okirat 2. pontjában a képviseletre jogosult személyében történt változásra 

tekintettel képviseletre jogosultként Balogh Csaba nevét és adatait tünteti fel, új tevékenységként 

az 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenységet felveszi. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és a változásbejegyzési kérelem 

cégbírósághoz történő előterjesztésére. 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

15) A 26/2019. (II. 14.) Ök. határozat módosítása a 2020. év eleji munkarend meghatározása 

tekintetében  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Apró technikai változtatásról van szó, azért, hogy a hivatal dolgozóinak átláthatóbb 

legyen a beosztás a december – januári időszakokra. A december 13-a péntek hosszabbított 

nyitvatartással, ügyfélfogadással lesz megoldva. December 7-én igazgatási szünet lesz, december 14-e 

ledolgozós munkanap, december 23-án igazgatási szünet, január 3-a pedig január 10-én, pénteken lesz 

ledolgozva. Az ünnepek alatti nyitvatartásról a városi honlapon és a közösségi oldalon is lesz 

tájékoztatás. 

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

253/2019. (XI. 26). Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a 26/2019. (II. 14.) önkormányzati határozat a)-d) pontjait akként módosítja, hogy azok helyébe 

az alábbi szöveg lép: 

a) év közben az alábbi szombatra átkerült munkanapokon igazgatási szünet lesz: 

2019. augusztus 10., december 7., 



755 

 

b) a 2019. évi utolsó munkanap: 2019. december 20. (péntek), 

c) 2019. december 23. napjától (hétfő) 2020. január 3. napjáig (péntek) igazgatási szünet lesz, 

d) 2020. évi első munkanap: 2020. január 6. (hétfő), 

 

A 26/2019. (II. 14.) önkormányzati határozat a következő f) ponttal egészül ki: 

f) 2019. december 14. (szombat) és 2020. január 3. (péntek) napján a Hivatal zárva tart. Az 

ezen munkanapokra eső munkaidő ledolgozása az általános munkarendtől eltérő 

munkaidő-beosztás megállapításával kerül biztosításra az alábbiak szerint: 

• 2019. december 13. (péntek) 12.30 – 16.00 óráig ügyfélfogadás 

• 2020. január 10. (péntek) 12.30 – 16.00 óráig ügyfélfogadás 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

16) Folyószámla- és bankszámlaszerződés meghosszabbítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az éves folyószámla és bankszámlaszerződés meghosszabbításáról van szó a CIB 

Bankkal, technikai jellegű szavazás. Kérdése, hozzászólása van valakinek? Nincs hozzászólás, ezért 

felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták:  

 

254/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 úgy dönt, hogy a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő folyószámlahitel-szerződést 2020. január 01. - 

2020. december 31. közötti időszakra változatlan feltételekkel meg kívánja kötni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

255/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a CIB Bank Zrt.-vel megkötendő bankszámlaszerződést 2020. január 01. - 2021. 

december 31. közötti időszakra változatlan feltételekkel elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának az adott évi költségvetésében a forrást tervezni szükséges 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 
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17) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület szeretne együttműködni velünk, a két 

polgárőr egyesületnél lesz szervezeti változás. A váci egyesület a tűzoltás és katasztrófavédelmi 

tevékenységre, a másik polgárőr egyesület a polgárőri tevékenységre szeretne fókuszálni. Ennek 

érdekében szeretnének együttműködési megállapodást kötni, erre kéri a testület felhatalmazását.  

 

dr. Pintér György: Ez a 32. oldal? A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság kerete felett 

a bizottságnak kell diszponálnia, ezügyben nem volt egyeztetés. Ha elvi dolog, akkor nem kell fedezet 

hozzá. 

 

Balogh Csaba: Most arra kéri a felhatalmazást a testülettől, hogy az együttműködési megállapodást 

aláírhassa, ebben nincs összegszerűség. Támogatásról és az összegszerűségről a későbbiekben lesz szó.  

 

dr. Pintér György: Nulla forintról nem kell fedezetet meghatározni. Ha ez egy kölcsönös együttműködési 

szándéknyilatkozat, akkor itt nincs szükség forrásmeghatározásra.  

 

Balogh Csaba: Mint előterjesztő befogadja a módosító javaslatot. Felkéri a képviselőket arra, hogy 

szavazzanak a módosító javaslat figyelembevételével.  

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

  

256/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

• határozatlan időre együttműködési megállapodást köt a Váci Önkéntes Tűzoltó és 

Polgárőr Egyesülettel (székhely: 2131 Göd, Zimpel Károly u. 4/B, képviseli: Ternay István 

elnök) az egyesület közcélú és közhasznú tevékenységéhez szükséges feltételek 

megteremtésének az Önkormányzat lehetőségeihez képest történő támogatása tárgyában.  

• Felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelő: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

18) „Göd” városnévhasználat engedélyezése 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A jelenleg az SZMSZ szerint a „Göd” névhasználat engedélyezése a Képviselő-testület 

döntése. A Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesület elnöke kérte a „Göd” név használatát. Javasolja a 

kérelem támogatását és azt, hogy az SZMSZ-t a következő ülésen módosítsák úgy, hogy a jövőben a 

polgármester hatásköre legyen a névhasználati kérelmek elbírálása. Hozzászólás nem érkezett, ezért 

felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

  

257/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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a Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesülete által „Göd” név használata iránt benyújtott kérelmet 

megvizsgálta és a kérelem  

engedélyezéséről dönt. 

 

A döntés közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással illetékmentes 

keresettel kérhető ezen határozat felülvizsgálata a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 

Budapest, Hungária krt. 179-187.). 

Indokolás 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesület nevében 

Babus Gábor elnök által benyújtott kérelem mindenben megfelel Göd Város Önkormányzatának 

6/2009. (II. 26.) sz. rendelete a „Göd” városnév felvételéről és használatáról 2., 3., 4. §-aiban 

meghatározott feltételeknek, a rendelet  5. §-ában meghatározott engedély kiadását megtagadható 

körülmények egyike sem áll fenn, ezért Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Göd” név használatának határozatlan időtartamra szóló engedélyezéséről döntött. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

19) Adatváltozás bejelentése – Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesület 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A napirendi pont adatváltozásról szól, miszerint a Dunakanyar Polgárőrség Göd 

Egyesület székhelye megváltozott. Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a bejelentés 

tudomásulvételéről. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

258/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Dunakanyar Polgárőrség Göd Egyesülete elnökének adatváltozási bejelentését tudomásul vette, 

miszerint az egyesület új székhelye: 2132 Göd, Villamos u. 6-8. II. em. 10. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

20) Járdaépítési támogatás – pénzügyi keret bővítése  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az idei évben sokan újították fel a járdáikat. Az Önkormányzat támogatást ad ezekhez 

járdaépítési támogatás formájában. Az eredetileg meghatározott pénzügyi keret elfogyott, és ezt a keretet 

szeretnék másfél milliós kerettel kibővíteni. 

Hozzászólás nem érkezett, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 
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259/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

Forrásátcsoportosítás lakossági járdaépítés támogatására 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a város költségvetésében tervezett lakossági járdaépítési támogatás keretet 1 500 

ezer forinttal megemeli. 

 

Forrás: Tartalékok – Iparterület értékesítéséből származó bevétel 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

21) Orvosi rendelők áthelyezése a 2131 Göd, Összekötő út 3. sz. alatti Egészségházba 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

Balogh Csaba: Az új egészségház készen áll a befogadásra, most hivatalosan is áthelyezésre kerülnek 

az orvosok ezzel a határozattal. 

Hozzászólás nem érkezett, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

260/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

tudomásul veszi, hogy dr. Domán Csilla gyermekorvos, és dr. Juhász Márta fogorvos rendelését a 

2131 Göd, Összekötő út 3. szám alatti Egészségházban folytassa.  

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pici-Med 

Egészségügyi Szolgáltató Kft., továbbá a Szellő-Dent Fogászati Szolgáltató Bt. rendelőjének 

székhelye: 2131 Göd, Összekötő út 3., a cég telephelyeként a cégbíróságon bejegyzésre kerüljön. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

22) Tájékoztatás a Gödi Kincsem Óvoda álláshelybővítésre vonatkozó kérelméről  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Átadja a szót Lőrincz László alpolgármesternek.  

 

Lőrincz László: A Gödi Kincsem Óvoda vezetője két plusz álláshely iránt nyújtott be kérelmet. A 

pénzügyi osztályvezetővel és kollégákkal átnézték ezt a témát, és a létszámok alapján nem tartják 

indokoltnak ezt a két álláshely létesítését. Az előterjesztés indoklásában le van írva, hogy az 

óvodaadatok alapján megállapítható, hogy az óvodapedagógusi álláshelyeken nem szakirányú 

végzettségűek vannak foglalkoztatva. Ha ez átszervezésre kerül majd, - és megfelelő szakirányú 

végzettségű alkalmazottak lesznek foglalkoztatva - akkor vissza lehet térni erre a kérdésre. 

 

Szőke Zsófia (Gödi Kincsem Óvoda vezetője): A két álláshelyet, dajkait és nem óvodapedagógusit 

kértek, mert a Kék Dunába átkerült csoportok közül kettő egymásba nyíló ajtóval rendelkezik, a másik 

két csoport az emeleten van. Szülői kérés, hogy két dajkát felvegyenek a csoportokban és a gyerekek le-

fel kísérését dajkák végezzék. Ez ideiglenes álláshely lenne, kizárólag addig, amíg a Kék Duna 

Üdülőben lennének a gyerekek. Nem érti az előterjesztést, azt is megérti, ha ezt a testület nem támogatja.  
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Lőrincz László: Ő két új álláshelyről beszélt, nem óvodapedagógusokról. Most nem támogatjuk az 

álláshelyeket, viszont hosszútávon támogatható lenne, ha a felülvizsgálat megtörténik. Udvari munkára 

is van foglalkoztatott, de külsős cég végzi a kerti munkálatokat, a fűnyírást, hóeltakarítást. A 

normatívába meghatározottakban vannak álláshelyek, ezeken felül is vannak plusz álláshelyek. Ezeket 

felül kell vizsgálni, és ha valóban szükséges, akkor támogatja a későbbiekben az álláshelylétesítést, de 

a pénzügyi osztállyal együttesen ezt egyelőre nem támogatják. A szülők felé is kéri, hogy így legyen 

közölve.  

 

Balogh Csaba: A hatékonyság fontos az Önkormányzatnál és az intézményeknél is. Felkéri a 

képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  

  

261/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

Gödi Kincsem Óvoda – döntés pótelőirányzat igényről 2 fő „dajka” álláshely létrehozása 

ügyében 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Gödi Kincsem Óvoda részére nem kívánja biztosítani a további 2 fő „dajka” 

álláshely létrehozását. 

 

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

óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

23) Egyebek 

 

I. A Településellátó Szervezet alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: Az alapító okirat módosítására azért van szükség, hogy az új egészségházat 

telephelyként jegyeztesse be az Önkormányzat. Az elnevezés „Oázis parki Egészségház”. A többi 

módosítás technikai jellegű. 

 

Hlavács Judit: Létezik ilyen közterület, hogy „Oázis park”?  

 

dr. Nagy Atilla: A köznyelv így hívja.  

 

Hlavács Judit: „Oázis lakópark”-ot javasol.  

 

Simon Tamás: Ő is hasonló elnevezést javasolna.  

 

Dr. Domán Csilla (házi gyermekorvos): „Oázis Egészségház” elnevezést javasolja.  

 

Vajda Viktória: Erről a későbbiekben még lehetne gondolkodni.  

 

dr. Nagy Atilla: Mindenképp be kell jegyeztetni. Ezután majd még lehet módosítani, finomítani. Mint 

előterjesztő befogadja az „Oázis Egészségház” megnevezést. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy az elhangzott módosító javaslatot figyelembevéve 

szavazzanak a határozati javaslatról. 
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A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

262/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 1.2.2. alpontjában szereplő telephelyi felsorolás a következő tétellel egészül: 

„Oázis Egészségház 2131 Göd, Összekötő út 3. hrsz: 6603” 

 

E módosítás a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 

Felkéri a polgármestert a módosító okirat kiadmányozására, a jegyzőt a teljes módosító 

dokumentáció elkészítésére és az Államkincstár felé való megküldésére. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

II. Göd külterület 041/20 és 041/21 hrsz.-ú ingatlanok összevonása  

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Az előterjesztéshez nincs kiegészítése. Egy januári döntés alapján megvásárolta az 

Önkormányzat ezt a két területet, szükséges ezek összevonása. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

  

263/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. hozzájárul a Göd külterület 041/20; 041/21 hrsz.-ú ingatlanok összevonásához a Zóna 

Földmérési Bt. által 7/2019 munkaszámon elkészített változási vázrajz alapján (kialakuló 

ingatlan: 041/21 hrsz., területe: 13684 m2 művelési ága: szántó). 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez az eljárást indítsa 

meg. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, vagyongazdálkodási 

ügyintéző  

Határidő: azonnal 

 

 

 

III. Álláshelybővítés az Önkormányzatnál (alpolgármesteri referens, 

katasztrófavédelmi referens) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Tájékoztatást szeretne adni arról, hogy milyen plusz pozíciók lesznek meghirdetve az 

Önkormányzatnál. A hivatali dolgozókról a jegyző adott már tájékoztatást. Az Önkormányzathoz 

tartozóan alpolgármesteri referens foglalkoztatását tervezik, aki a döntések előkészítésben és 

végrehajtásában részt vesz.  
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A másik egy katasztrófavédelmi referens, aki felügyeli majd a veszélyelhárítási terv bővítését a 

Samsunggal való szorosabb együttműködés keretében és biztonsági ügyekben képviseli majd az 

Önkormányzatot. Ez utóbbi álláshely félállású.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy év végi jutalom kerül kifizetésre polgármesteri hivatal és az 

Önkormányzat intézményi dolgozóinak. Az előző rendkívüli ülésen a Képviselő-testület többsége 

elfogadta azt a javaslatot, hogy a leköszönő polgármester és alpolgármester megérdemli a kiemelt 

végkielégítést, akkor az egész évben szorgosan dolgozó hivatali munkatársak még inkább 

megérdemelnek egy bónusz fizetést. Az utóbbi hónapokban az új testületnek köszönhetően rengeteg 

többletmunka generálódott, ami szükséges a hatékonyabb munkarend kialakításához. Bízik benne, hogy 

így egy békés karácsonyi időszaknak nézünk elébe, és nem kell tartani attól, hogy az értékes munkaerő 

kiég a túlterhelt hivatalban.  

 

Ezután felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatról.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket:  

 

264/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

Álláshelybővítés az önkormányzatnál – alpolgármesteri referens 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 2019. november hónapól 1 fő alpolgármesteri referens álláshellyel bővíti az 

Önkormányzat létszámát. A foglalkoztatáshoz szükséges személyi juttatás előirányzatára 

összesen 450 ezer forintot biztosít az Önkormányzat szabad személyi juttatás előirányzata terhére. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

265/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

Álláshely bővítés az önkormányzatnál – katasztrófavédelmi referens 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 2019. december 1-től 0,5 fő katasztrófavédelmi referens álláshellyel bővíti az 

Önkormányzat létszámát. A foglalkoztatáshoz szükséges személyi juttatás előirányzatát a 2020. 

évi költségvetésben tervezni szükséges. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

IV. Támogatás a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány részére 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Fülöp Zoltán: Egy régi városi történet. A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány kissé 

„csipkerózsika” álmát aludta. Mindenképp fontos az elmaradt beszámolók pótlása és a város számára is 

fontos a működése. A Huzella sportcsarnok is köthető az alapítványhoz. Az előterjesztés arról szól, hogy 

a működéséhez pénzügyi forrást kívánnak rendelkezésre bocsátani. Reméli, hogy az alapítvány a 

jövőben a város érdekeit fogja szolgálni.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
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A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

266/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

Támogatás a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány részére 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy 2 000 ezer forint működési célú támogatást biztosít Göd Közbiztonságáért és 

Fejlesztéséért Közalapítvány részére. A támogatás működési költségekre, rendezvények 

megszervezésére használható fel.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a támogatási megállapodás elkészíttetésére, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Forrás: Tartalékok – Feladattal nem terhelt működési tartalék 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Fülöp Zoltán: Technikai tájékoztatásként elmondja, hogy sokan már géppel ülnek itt, papíralapú 

előterjesztések nélkül. A papírmentes munkára törekednek, a hivatal munkatársai elektronikusan 

elérhetővé tették az előterjesztéseket, menet közben is követhetők a napirendi pontok.  

 

dr. Pintér György: Szívesen dolgozik lap-topról, de számos napirendi pont még 1 órakor nem volt 

fellelhető. Kérdés, hogy az elérhető anyagok milyen módon kerülnek majd fel, vagy hogyan lesznek 

besorolva. Kéri, hogy erről legyen egyeztetés.  

 

Fülöp Zoltán: A felvetéssel egyetért. A hivatalban egy munkamenet átalakítás van, ezt is próbáljuk 

megoldani és remélhetőleg a következő ülésen jobban lehet követni már az előterjesztéseket.  

 

Balogh Csaba: Szoftver és hardver szempontból lemaradása van az Önkormányzatnak. A belső 

kommunikációs struktúrát is átalakítják.  

 

Dr. Domán Csilla (házi gyermekorvos): Az elfogadott határozatban nincs benne, hogy a az új orvosi 

rendelőbe a 7-es számú védőnői körzet is áthelyezésre kerül, pedig az egyészségügyi hatóságok kérhetik 

az erre vonatkozó testületi döntést.  

 

Balogh Csaba: Tudtával ezt nem kell áthelyezni, mert újonnan létrehozott.  

 

dr. Domán Csilla: Az 8-as körzet az újonnan létrehozott. A 7-es jelenleg a Kisfaludy utcában van.  

 

Simon Tamás: Nem tudott róla, de utánanéz.  

 

dr. Szinay József: Két döntést kell hozzon a testület ennek tárgyában, egyrészt arról, hogy újranyitja a 

21-es napirendi pontot, másrészt arról, hogy a hozott határozat kiegészül a 7-es védőnői körzettel, tehát 

beemelni a javaslatot. Egyben is szavazhatnak ezekről a képviselők. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy a mai ülés 21. napirendi pontjának 

tárgyalását újranyitja és a hozott határozatot kiegészíti: 
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267/2019. (XI. 26.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a 260/2019. (XI. 26.) Ök. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

• tudomásul veszi, hogy dr. Domán Csilla gyermekorvos és dr. Juhász Márta fogorvos 

rendelését a 2131 Göd, Összekötő út 3., szám alatti Egészségházban folytassa, 

 

• hozzájárul ahhoz, hogy a Pici-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft., továbbá a Szellő-Dent 

Fogászati Szolgáltató Bt. rendelőjének székhelye: 2131 Göd, Összekötő út 3., a cég 

telephelyeként a cégbíróságon bejegyzésre kerüljön, 

 

• továbbá jóváhagyja, hogy a 7. számú területi védőnői körzet rendelője szintén a 2131 Göd, 

Összekötő út 3. sz. alatti Egészségházban kerüljön elhelyezésre.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Balogh Csaba polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 


