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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 22-i rendkívüli ülésén a 
Polgármesteri Hivatal üléstermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Lőrincz László képviselő, aki jelezte távolmaradását, 
és Simon Tamás, aki nem jelezte távolmaradását, de később megérkezett.) 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
 
Markó József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi 
pont tárgyalására nincs lehetőség. Javasolja, hogy a jelenlévő pályázók miatt elsőként a meghívóban 4. 
napirendi pontot tárgyalja a testület. Felkéri a képviselőket, hogy ezzel a módosító javaslattal 
szavazzanak a napirendi pontokról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: 
 
Napirendi pontok: 
 

1) A Gödi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok 
elbírálása  
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

2) Csapadékvíz-elvezetés – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 

3) Részvétel a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása” tárgyú pályázati felhíváson 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

4) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

5) „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” - pályázat 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1) A Gödi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok 
elbírálása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
Markó József: Kérdése a pályázókhoz, hogy szeretnék, ha zárt ülésen tárgyalná a testület ezt a 
napirendi pontot? 
 
A pályázók nem kérik a zárt ülés elrendelését. 
 
dr. Szinay József: A pályázatok szabályszerű elbírálása megtörtént. A Szociális Bizottság tárgyalta a 
pályázatokat, felkéri Lenkei György bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
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Simon Tamás képviselő megérkezett. 
 
Lenkei György: A bizottság meghallgatta mindkét pályázót. Mindkettőjüknek ugyanazokat a 
kérdéseket tették fel, lehetőség volt kiegészíteni a pályázatukat. Mindezek alapján a bizottság 
megállapította, hogy mindkét jelölt alkalmas a tisztség betöltésére. A döntés objektív mérce alapján 
történt. A pályázatban előnyt jelentett a helyismeret, a tereptanári képesítés és a mediátori végzettség, 
ezek plusz pontot jelentettek. Tóth Ildikó ezeket teljesítette, a másik pályázó ezek közül a mediátori 
végzettséget teljesítette. Mindezeket összevetve a bizottság egyhangúan Tóth Ildikót javasolta a 
pályázat nyertesének.  
 
Markó József: Több pályázó közül, objektív a döntés, de a képviselőknek azért szubjektív is lehet, 
mert a jelenlegi vezető jó kapcsolatot ápolt minden irányban, és ezért nála a szubjektív érzés is 
jelentkezik. Elhangzott a bizottság javaslata, felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a bizottsági 
javaslatról.  
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  
 
 

4/2019. (I. 22.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
megvizsgálta az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére 
határidőben érkezett pályázatokat, és annak ismeretében úgy dönt, hogy Tóth Ildikó pályázót 
nevezi ki a 2019. január 22-től – 2024. január 21. közötti időtartamra a nevezett beosztásba. 
 
Az illetmény megállapítása és a juttatás a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései alapján, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet szerint 
történik. 
 
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a határozatban foglaltak végrehajtására. 
 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2019. január 22. 
 
Markó József: A döntés értelmében megállapítja, hogy Tóth Ildikó nyerte el az újabb megbízatást. A 
másik pályázónak megköszöni a pályázaton való részvételt.  
 
Tóth Ildikó: Megköszöni a testületnek a bizalmat és a döntést, valamint a polgármester elismerő 
szavait.  
 
Fekete-Búzás Eszter: Köszöni a lehetőséget.  
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2) Csapadékvíz-elvezetés – pályázat 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium írta ki a pályázatot 95 %-os támogatási intenzitással. 24 hónap áll 
rendelkezésre a megvalósításra. Az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészültek, ez feltétele a 
pályázat benyújtásának. A pályázat keretében a Csíz utca és az Őszapó utca csapadékvíz elvezetésére 
szolgáló zárt csatorna építése valósulna meg. A megvalósítás bruttó összege 62.320.675,- Ft, melyből 
az önrész 3.116.034,- Ft. A határozati javaslat a kötelező elemeket tartalmazza. Felkéri Almási Gábor 
osztályvezető helyettest a pályázat előzményeinek ismertetésére.   
 
Almási Gábor: Nevelek településrész egyetlen burkolt útja a Csíz utca, mely 4,5 m aszfaltburkolatú, a 
szabályozási szélessége szűk. Nyílt árok megvalósítására nincs lehetőség. A csapadékvíz 
elvezetésének hiányában ingatlan elöntésére is volt példa, melyben az Őszapó utcai vízlefolyás is 
szerepet játszott. A megoldást egy zárt csatorna kiépítése jelentené, melyben a lefolyó vizeket 
levezetnék. A legmélyebb munkagödör 5 méter mélységű lesz, egyes ingatlanoknál gyephézagos 
betonlapburkolatú árkok lesznek, amik bekötésre kerülnek. A Jégmadár utcáig folytattak vizsgálatot, 
de ez a kereszteződés már mélyebben fekszik. A tervezett megoldás a Csíz utca és az Őszapó utca 
kereszteződésében történt elöntéseket teljes mértékben megszűntetné. Ez a pályázat benyújtásának 
műszaki alapja.  
 
Markó József: Elfogadásra javasolja az előterjesztést. Felkéri a képviselőket a szavazásra.  
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 
 
  

5/2019. (I. 22.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
dönt arról, hogy  

− A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető 
létesítményeinek fejlesztése,a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest 
megye területén” című PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú pályázathoz az Aqua-Pilon 
Kft. által elkészített „Göd, Csíz utca déli szakaszának csapadékvíz elvezetése” című T-
124/2018. tervszámú engedélyezési-kiviteli tervek alapján a „Göd, Csíz utca déli 
szakaszának csapadékvíz elvezetése” tárgyú pályázatot nyújtja be. 

 
Beruházással érintett ingatlanok földhivatali nyilvántartás szerinti megnevezése, helyrajzi 
számai: 

• 2131 Göd, Kálmán utca 4893 hrsz., kivett közterület;  
• 2131 Göd, Ilka-patak 4894 hrsz. kivett Ilka-patak; 
• Csíz utca: „Címképzés alatt” 8509 hrsz., kivett közút; 
• Őszapó utca: „Címképzés alatt” 8578 hrsz., kivett közút; 
• Őszapó utca: „Címképzés alatt” 8595 hrsz., kivett közút; 
• Pacsirta utca: „Címképzés alatt” 8752 hrsz., kivett közút; 
• Pacsirta utca: „Címképzés alatt” 8753 hrsz., kivett közút; 
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• Füzike utca: „Címképzés alatt” 8899 hrsz., kivett közút; 
• Csíz utca: „Címképzés alatt” 8927 hrsz., kivett közút; 

 
Megvalósítás bruttó összege:  62 320 675,- Ft 
Melyből építési költség:  56 113 630,- Ft 
Igényelhető támogatás (95 %, max. 300 millió Ft: 59 204 641,- Ft 
Önrész:  3 116 034,- Ft 
 
Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 3 116 034,- Ft-ot a 2019. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2019.01.23. 
 
 

3) Részvétel a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása” tárgyú pályázati felhíváson 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
dr. Szinay József: 2019-ben a belügyminiszter fenti címen pályázatot írt ki önkormányzatok részére 
bértámogatásra, melynek feltétele, hogy az önkormányzat egy éven keresztül a jogszabályban 
meghatározott illetményalapot 20 %-kal megemeli. Nálunk ez 2017-ben már megvalósult. 16 mFt-ra  
lehet pályázni, melynek eredményességére jelentős esélyeink vannak. A város 1 főre jutó 
adóerőképessége még alacsony, ezért vélhetőleg nyerhetnénk a pályázaton. Javasolja a pályázaton való 
részvételt.  
 
Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:    
 

6/2019. (I. 22.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 
1. részt vesz a belügyminiszter által 2019. évre „Kiegyenlítő bérrendezési alap” jogcímmel 

meghirdetett pályázaton. 
 

2. 2019. évben is a 4/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelettel módosított, a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2/A. §-ban 
meghatározott illetményalapot, azaz 46 380 Ft-ot alkalmazza a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek bérmegállapításánál. 
 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: értelemszerűen 
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4) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
dr. Pintér György: A Szociális Bizottság tett javaslatot a saját keretéből történő támogatásra. Mivel 
alapítványi támogatásról van szó, ezért a Képviselő-testület hozzájárulása szükségszerű.  
 
Markó József: A támogatás mértéke szimbolikus, javasolja elfogadásra az előterjesztést.   
 

7/2019. (I. 22.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (képviseli: Kónya Zoltán, adószáma: 
18252831-2-43) részére 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint támogatási összeg kifizetését.  
 
Fedezete: 2018. évi „Szociális Bizottság saját kerete” költségvetési sor 
 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

5) „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” - pályázat 
Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 

 
Szász-Vadász Endre: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium meghirdette az egyfordulós 
pályázatot. Ilyen pályázat tudomása szerint még nem volt. A támogatás mértéke 100 %., a 
rendelkezésre álló forrás 240 millió forint. Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző felmérte az 
illegális hulladéklerakó helyeket. Felkéri Jakab Júliát a tájékoztatásra.   
 
Jakab Júlia: Csak Göd közterületein lévő területek felszámolását támogatja a pályázat. A mezőőrrel 
közösen helyszíni bejárást végeztek és 15 gócpontot találtak, ahol az elszállításra szükség van. Az 
árajánlatokat megkérte. Várhatóan 80 pályázat befogadására lesz lehetőség. Jövő hétfőn indul a 
pályázat, javasolja mielőbb beadni, hogy az önkormányzat beleférjen ebbe a keretbe.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Volt már ilyen pályázat és nyert is az önkormányzat.  
 
Markó József: Igen, 2014-ben volt ilyen pályázat emlékei szerint. Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:    
 

8/2019. (I. 22.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Az illegális 
hulladéklerakók felszámolása” című pályázaton részt vesz.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
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Korábban működött egy Szabó Tamás vállalkozó által felügyelt lerakó. Hatósághoz kellene fordulni, 
hogy ez ismét működjön, mert már 3 éve zárva van.   
 
Lenkei György: Jó ötletnek tartja, hogy a gödiek kedvezménnyel lerakhassák a hulladékot, ezzel az 
illegális lerakást megfékezhetné az önkormányzat. Erről a testület hozhatna döntést.  
 
Markó József: A külterületekre, külterületi utakra, területekre gondot kellene fordítani. A mezőőr 
feladatai közé tartozik ennek felügyelete. Felkéri a főépítészt, hogy nézze meg a külterületeken 
található objektumokat és jelölje be térképen. 
 
Markó József megköszöni a részvételt és az ülést  bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 


