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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 28-i, rendes (nyílt) ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Szabó Csaba és Lőrincz László képviselők nincsenek jelen, jelezték 

távolmaradásukat. Lőrincz László képviselő ülés közben megérkezett.)  

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti, rendes ülése 

 

 

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

napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések kiküldésre kerültek. Javasolja a buszközlekedéshez 

kapcsolódó napirendi pont levételét. Kéri, hogy amennyiben az Egyebek napirendi pontnál lenne még 

tárgyalandó téma, azt jelezzék. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Zárószavazás kellene a bölcsődéről. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött és az Egyebekben 

beérkezett napirendi pontok tárgyalásáról, valamint az elhangzott javaslatról. 

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról döntöttek: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló 2018. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Preller Zoltán gazdasági és jogi igazgatóhelyettes 

 

2) Éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

3) Göd város infrastrukturális fejlesztése – tartaléklistán szereplő utcák kijelölése 

útépítésre 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

4) Rozmaring utca – Pesti út – Harangvirág utca által határolt terület forgalmi rendjének 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

5) A Huzella Tivadar Általános Iskola előtti útszakasz és a környező utcák forgalmi 

rendjének felülvizsgálata  

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

6) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási megállapodás 

módosítása  

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

7) Alapítványok, egyesületek támogatása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

8) Egyebek 

 

I. Gödi fogorvosok eszköztámogatási kérelme 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
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II. A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

III. Pótelőirányzat biztosítása a József Attila Művelődési Ház részére 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

IV. A gödi állami általános iskolák alapítványainak támogatása 

Elterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

V. Járdaépítés Gödön, keretszerződés keretében (zárt ülés) 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

VI. Göd Város Településrendezési eszközeinek módosítása Göd, Jávorka utcai 4 

csoportos bölcsőde elhelyezése érdekében 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

 

1) A Településellátó Szervezet alaptevékenységeiről szóló 2018. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Preller Zoltán gazdasági és jogi igazgatóhelyettes 

 

dr. Pintér György: Szabó Csaba képviselő, mint a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 

elnöke kérte, hogy egyes napirendi pontoknál a bizottság által hozott döntést közvetítse helyette. 

 

Lőrincz László képviselő megérkezett.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

 

40/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna út 5.) költségvetési szerv 2018. évi 

alaptevékenységeiről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2) Éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadása 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: A határozati javaslatban jelölték a változásokat, melyet ismertet. A terv bármikor 

módosítható és kiegészíthető. 

 

dr. Pintér György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság támogatta a terv 

elfogadását.  
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Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

41/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 

 

Göd Város Önkormányzata 

2019. évi összesített Közbeszerzési terve 

 

Közbeszerzés 

tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárás fajtája 

Építési 

beruházás 

Göd, csónakház felújítása 

 

Nemzeti Kbt. 113. § uniós 

értékhatár alatti nyílt 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Járdaépítések-, felújítások Göd 

város közigazgatási területén 

Nemzeti 

 

A Kbt. 115. §-a szerinti, 

uniós értékhatár alatti, az 

AF közvetlen 

megküldésével induló, nyílt 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Göd, 048/6 hrsz-ú északi bekötőút 

építés 

Nemzeti 

 

A Kbt. 115. §-a szerinti, 

uniós értékhatár alatti, az 

AF közvetlen 

megküldésével induló, nyílt 

eljárás 

Építési 

beruházás 

Termőföld-felszedési munka Göd 

iparterületén 

Nemzeti A Kbt. 115. §-a szerinti, 

uniós értékhatár alatti, az 

AF közvetlen 

megküldésével induló, nyílt 

eljárás 

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés Nemzeti Kbt. 116. § elektronikus 

licit 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Közterület-fenntartás Nemzeti Kbt. 113. § uniós 

értékhatár alatti nyílt 

eljárás 

Szolgáltatás- 

megrendelése 

Erdőtelepítési szolgáltatás Göd 

területén 

Közösségi Uniós értékhatárt elérő a 

Kbt. Harmadik része 

szerinti nyílt eljárás 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

42/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megállapítja, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatalnak nincs közbeszerzési értékhatárt elérő 

beszerzése. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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3) Göd város infrastrukturális fejlesztése – tartaléklistán szereplő utcák kijelölése 

útépítésre 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: A Képviselő-testület 2017-ben döntött arról, hogy az infrastrukturális fejlesztésre 

kapott állami támogatásból mely utcákat építik meg. Akkor 21 utca volt javasolva, melyhez 

csatlakozott a Zrínyi utca és 3 utca került tartalék-listára. Ezekből az utcákból jó néhány elkészült, de 

van, aminek az építése folyamatban van. A keretekből még futja a tartaléklistán szereplők közül a 

Kacsóh Pongrác utca Teleki utca és Kinizsi utca közötti szakaszára a felhasználható maradvány 

terhére és remélhetőleg még a Széchenyi utca egy szakára lesz elegendő a pénzügyi forrás, saját forrás 

kiegészítésével. A Pöltenberg, Zala, Kraszna és Szőlőkert utcák építése kezdődik most. Van még idén 

megépítésre kerülő utca, de a DMRV ivóvíz-rekonstrukciókat végez egyes utcákban, ezek a 

következők: Zrínyi utca, Hétvezér utca, Lánchíd utca és a Sellő utca. Az építésre tervezett utcáknak 

idén meg kell épülnie, mert az állami támogatással el kell számolni 2019. december 31-ig.   

 

Lenkei György: A Zrínyi utcát nem találta a határozatban. A DMRV-vel mi a probléma ténylegesen? 

Mikor lesz megcsinálva az utca? 

 

Popele Julianna: Pontos határnapot nem tud mondani. A DMRV az ivóvíz-rekonstrukciókat végzi, 

még ők sem tudják, hogy mikor készülnek el. Jelenleg a kivitelezők kiválasztásánál tartanak, 

várhatóan idén elkészülnek. 

 

Lenkei György: Ráhatásunk van arra, hogy a DMRV milyen sorrendbe csinálja a munkát? 

 

Popele Julianna: Tehetünk javaslatot a sorrendre. 

 

Lenkei György: Akkor most szeretné kérni, hogy a Zrínyi utcát vegyék a sor elejére, mert az utca 

burkolása fontos. Erre korábban ígéretet tettek, hogy támogatják az ott élők kéréseit. 

 

Popele Julianna: A Zrínyi utca egyik szakasza épül meg.  

 

Lenkei György: Igen, a Mayerffy utca és a Fóti utca közti szakasz.  

 

Kovacsik Tamás: A Hét vezér utcára korábban az mondtuk, hogy ha pályázaton nem nyer, akkor idén 

ott kezdik először az aszfaltozást. Kérdése, hogy miért nem indult még meg ez a munka. A másik 

kérdése, hogy a pótlólag most beemelt utcák milyen arányban bomlasztják meg az eddig kialakított 

alsó-felső Göd rendjét? 

 

Popele Julianna: A Hét vezér utcában is ivóvíz-rekonstrukciót végeznek, ezért nem kezdték még el az 

építést és emiatt tolódik a második félévre. A pénzügyi forrás rendelkezésre áll, az ütemtervben benne 

van. 

 

Kovacsik Tamás: Nem megnyugtató részére ez a válasz, mert korábban több ígéret volt a szeptemberi, 

majd a tavaszi útépítésre. A határidők többször kitolódnak, a lakosság várja a tájékoztatást.  

 

Markó József: Az ott lakóknak viszont az is fontos, hogy a DMRV elvégezze a munkát. 

 

Popele Julianna: A másik kérdésről, ami az arányokat illeti, nem tud választ adni. Az Ady Endre út 

felújítása miatt most elsősorban az azzal párhuzamos utcák megépítésére törekednek. 

 

Kovacsik Tamás: Nem a fontosságra gondolt, hanem arra, hogy ha az arányok megbomlanak, két 

hosszú utca építése során. 
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Markó József: Az arányokra a jövőben is figyelni fogunk, a következő ülésre megnézzük, hogy áll 

jelenleg. Mindig az arányosságra törekedtünk.  

 

Simon Tamás: A Kiss János utca tartalékon szerepelt. Mikor kerül erre sor? A lakók várják a 

megépítést. 

 

Popele Julianna: Ebből az állami támogatásból nem kerül megépítésre, a Kiss János utcára nem jut 

fedezet.  

 

Simon Tamás: Kérése, hogy 2020-ban épüljön meg ez az utca. 

 

Markó József: Az arányosságra visszatérve ezt meg kell nézni, hogy a jövőben hogyan legyen az 

építési sorrend. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatást kellene adni a Hétvezér utca lakóinak és a Búzaszem Iskolába is, 

hogy az útépítés ideje a DMRV-s munkák miatt elhúzódik, de nem marad el. Javasolja a Vörösmarty 

utca egy szakaszát is megépíteni, mert a kerékpárút miatt ez is fontos lenne. 

 

Markó József: Erőteljesebb forgalom jelent meg, a sportterasznál is ez a helyzet. Az Alkotás utcából is 

megkeresték lakók. Több helyen lenne igény az útépítésre. Az arányosításra figyelemmel forrást kell 

találni a további útépítésekre. 

 

dr. Pintér György: A jövő évi adófizetésre már számítani lehet a várhatóan legnagyobb adózótól. Ezért 

el lehet kezdeni az elkövetkező két évre az utcák prioritási sorrendjének tervezését.  

 

Markó József: A mostani utak szegélykövesek, mélyalapozásúak, jó minőségűek. Korábban voltak 

kifogásolható, rossz minőségű utcák, amik akár két év alatt elromlottak.  

 

Csányi József: Felhívja a figyelmet arra, hogy ha a Mihácsy utca elkészül és a Duna felé lesz 

egyirányúsítva és a Lánchíd utca aszfaltozása is késik a vízművek miatt, akkor az iskolák 

megközelítésében problémák keletkezhetnek. Javasolja, hogy a Kincsem park környéke – Mihácsy 

utca – Köztársaság utcai szakasznál a környék legyen rendbe téve. Ha minden utca egyirányúsítva 

lenne ott, akkor megoldódnának a közlekedési problémák.  

 

Markó József: A veszélyt jelző táblák korlátozzák a forgalmat. 

 

Popele Julianna: Legtöbbször a lakók kérik az oldalhatár jelzést, volt ahol kútgyűrűket helyeztek el a 

forgalom lassítására. 

Azért kért szót, mert el szeretné mondani, hogy az idei költségvetésben az utcák építése tervezve van. 

Ha viszont várható forrás és indulhatnak az újabb útépítések, akkor szeretné már most kérni a 

javaslatokat arra vonatkozóan, hogy mely utcák épüljenek meg.  

 

Markó József: A kétmilliárdos, két évre vonatkozó pályázati keret kimerült. A Penta Kft. megfelelő 

munkát végzett. Egy ilyen keretet megint létre lehetne hozni.  

Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 

 

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

  

43/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a 25/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozatban útépítésre kijelölt utcákon felül a 

tartaléklistán szereplő utcák közül az alábbi utcákat jelöli ki útépítésre a 2019. évben.  
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Kacsóh Pongrác utca Teleki utca – Kinizsi utca közötti szakasz 

 

A felhasználható keretmaradványból, a maradvány mértékéig – esetlegesen önkormányzati 

forrás rendelkezésre állása esetén, azzal kiegészítve -  a következő utcát jelöli ki útépítésre, 

szükség szerint szakaszolva. 

 

Széchenyi utca  Vasút utca – Kálmán utca közötti szakasz 

 Kálmán utca - Révay utca közötti szakasz 

 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

4) Rozmaring utca – Pesti út – Harangvirág utca által határolt terület forgalmi rendjének 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: A határozati javaslat elkészült, melyet ismertet.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

  

44/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

közútkezelői hatáskörben úgy dönt, hogy Göd város területén az alábbi forgalmirend-

módosításokat vezeti be: 

 

 a Bodza utca – Pesti út kereszteződésében kihelyezett mindkét irányból behajtani tilos 

táblát a kivéve célforgalom kiegészítő táblával együtt el kell távolítani, 

 a Bodza utcában kihelyezett lakó-pihenő övezet kezdetét jelző táblát el kell távolítani, 

 a Rozmaring utca – Pesti út – Harangvirág utca által határolt területen 30 km/órás 

sebességkorlátozott övezetet jelöl ki, 

 a Rozmaring utca – Pesti út – Harangvirág utca által határolt területre, valamint a 

Szegfű utcába és Rezeda utcába (Jegenye utca és Pesti út között) tehergépkocsival 

történő behajtási tilalmat vezet be, kivéve célforgalom kiegészítéssel. 

 

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2019. évi önkormányzati 

költségvetésben szereplő dologi kiadások keret terhére biztosítja. 

 

Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály és a Településellátó Szervezet 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

 

5) A Huzella Tivadar Általános Iskola előtti útszakasz és a környező utcák forgalmi 

rendjének felülvizsgálata  

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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Popele Julianna: A forgalomtechnikai terv elkészült. Az M2 út megépült. 2018-ban újra 

felülvizsgálatra kerültek a Huzella Tivadar Általános Iskola könnyebb megközelíthetősége érdekében 

a környező utcák. A lakossági kéréseket átvizsgálták. A Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a 

Petőfi utcánál K+R parkolót jelölnének ki. Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták. A további tervekre a 

későbbi egyirányúsításra és a Jávorka utca árkainak befedésére még megoldást kell találni.  

 

Simon Tamás: A polgárőrséget be lehetne vonni a forgalomirányításba.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Gyakran jár az említet útszakaszon és azt tapasztalja, hogy a megállni tilos 

táblát nem veszik figyelembe, a pedagógusok is folyamatosan 5-6 helyet lefoglalnak, ez hiányt okoz a 

parkolásnál. A pedagógusoknak a belső parkolóba kellene állniuk.  

 

Markó József: A parkolást a rendőrség is büntetheti. Velük kell egyeztetni. 

 

Csányi József: Javaslata a Luther utca és Alkotmány utca kereszteződősénél a kiemelt szegély, ide 

jelölést vagy felfestést javasol.  

 

Markó József: Rendben, utánanézünk. Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

45/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

közútkezelői hatáskörben úgy dönt, hogy Göd város területén az alábbi forgalmirend-

módosításokat vezeti be: 

 

1. A Luther Márton utca – Török Ignác utca – Bajcsy-Zsilinszky utcákban közlekedés-

biztonságának növelése érdekében a belátást segítő forgalomtechnikai parabolatükröt 

kell kihelyezni. 

2. Alkotmány utcától a Köztársaság utcáig az EUROVELO 6 kerékpáros útvonal 

belterületi szakaszának keresztező utcáihoz ki kell helyezni kerékpáros forgalmat jelző 

táblákat (KRESZ 95/c ábra). 

 

3. A Templom utcában, a Szabadságharcosok utcában és a Táncsics Mihály utcában 30 

km/órás sebességkorlátozás bevezetését határozza meg. 

 

4. A Petőfi Sándor utcában a Huzella Tivadar Általános Iskola bejárata előtt 30 méter 

hosszon kiszállási zónát, 5 db úgynevezett K+R rövid tartózkodási idejű (maximum 3 

perc) parkolót jelöl ki. 

 

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2019. évi önkormányzati 

költségvetésben szereplő dologi kiadások keret terhére biztosítja. 

 

Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály és a Településellátó Szervezet 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

6) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási megállapodás 

módosítása  

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 



132 

 

 

dr. Pintér György: A földgáz közbeszereztetésről szavaztunk tavaly. A tél elmúltával jelezték, hogy 

legalább 1 mFt többletre lenne szükség, erről szól a javaslat. 

 

Markó József: Városi szinten is igaz az intézmények körében, mert jóval magasabb ár alakult ki a 

közbeszerzésnél. Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

46/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy  

 

a. a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. részére 1 000 eFt többlettámogatást 

biztosít,  

b. az a. pontban meghatározottakkal összhangban a Göd Város Önkormányzata és a Göd 

Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. között hatályban lévő 2019. évi közszolgálati 

szerződés II/1. pontjában szereplő támogatási összeg 31 000 000 Ft-ra módosul,  

c. az 1 000 eFt összegű többlettámogatás a következő esedékes támogatási összeggel együtt 

kerüljön átutalásra a Kft. részére, 

d. a többlettámogatás forrása a Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

Tartalékok - Feladattal nem terhelt működési tartalék költségvetési sora, 

e. felkéri a jegyzőt a fentieket tartalmazó szerződésmódosítás elkészítésére, és 

felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

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

Határidő: azonnal 
 

 

7) Alapítványok, egyesületek támogatása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: A bizottsági döntésekhez testületi megerősítés szükséges. Technikai jellegű 

szavazásról van szó. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

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

 

 

47/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

jóváhagyja a GyeRünk Meglesz Alapítvány (képviseli: Dr. Mikesy Orsolya elnök, adószáma: 

18975257-1-13) részére 220.000,- Ft, azaz kettőszázhúszezer forint támogatási összeg kifizetését, 

melyet utazási költségekre, étkezési díjakra, eszközök vásárlására, bérleti díjakra biztosít. 

 

Fedezete:  „Szociális Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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48/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Gödi Sirály Egyesület (képviseli: Rataj András elnök, adószáma: 18706024-1-13) 

részére 150.000,- Ft, azaz egyszázötvenezer forint támogatási összeg kifizetését.  

 

Fedezete: „Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása” költségvetési sor 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

49/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

jóváhagyja a Gödi Diáksport Egyesület (képviseli: Harkainé Hirsch Anett elnökhelyettes, 

adószáma: 18726132-1-13) részére 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint támogatási összeg 

kifizetését.  

 

Fedezete: „Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása” költségvetési sor 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

8) Egyebek 

 

I. Gödi fogorvosok eszköztámogatási kérelme 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

Lenkei György: Az Önkormányzatot megkeresték a fogorvosok. Kötelező adaptert kell beépíteni a 

fogorvosi székekbe, ez 1-1,5 mFt. Az orvosokkal konzultálva arra, a megállapodásra jutottak, hogy a 

támogatás minden fogorvos részére 250.000,-Ft lesz. Azt is figyelembe vették, hogy van, aki a privát 

rendelése alatt használná ezt az eszközt. Kéri a javaslat támogatását.  

 

dr. Pintér György: A Szociális Bizottság tárgyalta, majd a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottságot kérték fel a pénzügyi forrás meghatározására. Az említett összeg forrásaként a feladattal 

nem terhelt beruházási tartalékkeretet javasolja. 

 

Markó József: A gépet kötelezően be kell építeni. Ezzel a beruházási összeggel támogatjuk a 

fogorvosainkat. Amalgánszeparátorról van szó. Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

50/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbiakban megjelölt fogorvosok részére, az ott meghatározott bruttó összegben  támogatást 

nyújt a jogszabályi előírások alapján kötelező amalgámszeparátor beszerzéséhez. 
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Vegyes fogorvosi körzet 

száma 

Fogorvos neve (címe) Támogatás 

összege 

1. sz. vegyes fogorvosi körzet dr. Sükösd Zsuzsanna (2131 Göd, Pesti út 81.) 250.000,- Ft 

2. sz. vegyes fogorvosi körzet dr. Juhász Márta (2131 Göd, Pesti út 81.) 250.000,- Ft 

3. sz. vegyes fogorvosi körzet dr. Csatlós Györgyi (2132 Göd, Kisfaludy u. 7.) 250.000,- Ft 

4. sz. vegyes fogorvosi körzet dr. Petri József (2132 Göd, Kisfaludy u. 7.) 250.000,- Ft 

 

Forrás: feladattal nem terhelt beruházási tartalékkeret 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

II. A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: A törvény szabta eljárás szerint a Településellátó Szervezet az Önkormányzathoz 

fordult a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában. Három kisebb technikai 

változtatásra tettek javaslatot, ez szerepel az előterjesztésben.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

51/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Településellátó Szervezet (a továbbiakban: TESZ) Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

Módosított szövegrészek:  

 

III.2.3.2. Közterület- és temetőfenntartási csoport 

A csoport 

- részt vesz a városi közterületek fenntartásában és hulladékmentesítésében, 

- részt vesz a közparkok, játszóterek eszközállományának telepítésében és 

javításában, 

- részt vesz a közterületi KRESZ-táblák és hulladéktároló edények kihelyezésében és 

karbantartásában, 

- szükség szerint közreműködik a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákban, 

- a temetőgondnokon keresztül biztosítja a temetők szabályszerű üzemeltetését. 

 

A csoport vezetője a Közterület- és temetőüzemeltetési csoportvezető, aki a csoporthoz 

tartozó munkavállalók napi munkáját, a temetők esetében a temetőgondnok 

közreműködésével irányítja. A csoportvezető a napi munka megtervezéséhez köteles 

egyeztetni az Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Osztályának kijelölt 

munkatársával. 

 

 

III.2.1.1. Titkársági ügyintézők 

- támogatják az igazgató közvetlen alárendeltségébe sorolt csoportok és személyek 

működését és tevékenységét, 
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- részt vesznek az igazgató közvetlen hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésében, 

kidolgozásában, elemzések készítésében és értékelésében, 

- elvégzik az adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat, iktatást, postázást, 

- ügyfélszolgálatot látnak el, 

- kezelik a kommunikációs eszközöket, csatornákat, szerkesztik a weblapot, 

- ellátják a lakásgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és ügyintézési teendőket, 

- technikai kapcsolatot tartanak a védőnőkkel, a laborasszisztensekkel, a 

vérszállítóval és az albérlők háza gondnokával, akiknek segítenek a szakmai 

tevékenységükhöz szükséges feltételek biztosításában; 

- szervezik a vezetői értekezleteket, támogatják az igazgató napi munkáját, segítik a 

vezetők egymás közötti kommunikációját, 

- szervezik és segítik a TESZ kommunikációját az Önkormányzattal és a 

Polgármesteri Hivatal illetékeseivel, a vele kapcsolatban álló városi intézményekkel 

és a szerződéses partnerekkel, 

- kezelik és számon tartják a szigorú számadású nyomtatványok, számlatömbök, 

gépnaplók, kulcsok és bélyegzők nyilvántartását, 

- a beszerzési koordinátor felügyelete mellett biztosítják az üzemeltetéshez szükséges 

anyagok beszerzését, 

- ellátják az ebédkártyás étkezési rendszer adminisztrációs feladatait, 

- kezelik a közétkeztetésből fennmaradó hátralékokat, 

- elvégzik a közalkalmazottakkal kapcsolatos egyéb adminisztrációs feladatokat. 

 

III.2.1.2. Humánerő-forrás gazdálkodási ügyintéző 

- ellátja a TESZ személyzeti, képzési és munkaügyeivel kapcsolatos feladatokat, 

- támogatást nyújt a TESZ-hez rendelt költségvetési szervek munkaügyi és 

bérgazdálkodással kapcsolatos tevékenységéhez,  

- vezeti és elemzi a bérgazdálkodás folyamatait, értékeit és azokról folyamatosan 

tájékoztatja az igazgatót, a gazdasági igazgatóhelyettest és az intézményvezetőket, 

- a költségvetés tervezéséhez és az éves beszámolóhoz összeállítja a bérelőirányzatokra 

és a bérek felhasználására vonatkozó adatokat, és beterjeszti azokat a gazdasági 

igazgatóhelyettesnek. 

 

III.2.1.3. Sportlétesítmények csoport 

Csoport leírása változatlan marad. 

 

III.2.1.4. Termálfürdő csoport 

Csoport leírása változatlan marad. 

 

III.2.1.5. Védőnői- és labor csoport 

Csoport leírása változatlan marad. 

 

III.2.1.6. Albérlők háza 

Csoport leírása változatlan marad. 

 

A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának 1-4. számú mellékleteinek 

helyébe a jelen határozat 1-4. számú mellékletei lépnek. 

 
A Képviselő-testülete egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott módosítások alapján 

készíttesse el a TESZ egységes szerkezetű SZMSZ-ét. 
 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán, a 

TESZ gazdasági és jogi igazgatóhelyettese 

Határidő: azonnal 
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1-4. számú melléklet az 51/2019. (III. 28.) önkormányzati határozathoz: 
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III. Pótelőirányzat biztosítása a József Attila Művelődési Ház részére 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
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dr. Pintér György: A József Attila Művelődési Ház 1,4 mFt támogatást nyert az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától a Csoóri Program keretében, de az idei költségvetésbe nem tervezték be. A feladattal 

nem terhelt működési tartalékból biztosításra kerülne a fenti összeg pótelőirányzatként, így a szakmai 

programot meg tudják valósítani. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

 

52/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

Pótelőirányzat biztosítása a József Attila Művelődési Ház részére 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a József Attila Művelődési Ház részére a Dunavirág Néptáncegyüttes szakmai 

programjainak megvalósítására a Csoóri Program keretein belül elnyert 1 400 eFt-ot 

pótelőirányzatként biztosítja. 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 

 

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

intézményvezető, dr. Preller Zoltán TESZ gazdasági és jogi igazgatóhelyettes 

Határidő: azonnal 

 

 

IV. A gödi állami általános iskolák alapítványainak támogatása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Amennyiben a költségvetésbe beemelésre kerülne ez az összeg, akkor az 

intézményeknek a tervezés is könnyebb lenne. Ebben az esetben – az előbb elhangzott - alsó- és 

felsőgödi kiegyensúlyozottság is meglenne. Ha ez a javaslat elfogadásra kerül, akkor nem kell 

egyesével pályázni az alapítványoknak. A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság és a Pénzügyi 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság is támogatta a javaslatot.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

 

53/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

a gödi állami általános iskolák alapítványainak támogatása 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozattal 2019. évre 

a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, illetve a Gödi Németh László Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapítványai részére az alábbi összegű támogatásokat 

biztosítja: 

- Gödi Művészetoktatásért Alapítvány 300 eFt, 

- Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány 450 eFt, 

- Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 750 eFt. 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
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Felelős: Markó József polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

VI. Göd Város Településrendezési eszközeinek módosítása Göd, Jávorka utcai 4 

csoportos bölcsőde elhelyezése érdekében 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Az állami főépítészhez beküldés előtti utolsó fázisban van az ügy. A 

felfokozott idegállapotra tekintettel javasolja a szabályozást bejuttatni az állami főépítészhez. A 

lakossági fórumon nem hangzott el érdemi észrevétel, a partnereknél is csak egy észrevétel volt.  

 

Simon Tamás: Sajnos nem tudott részt venni a lakossági fórumon. A tervezésekről majd beszélni kell 

ha forgalomnövekedést hoz a létesítmény, mert akkor a Petőfi Sándor utcai parkolószám növelését el 

kell végezni.   

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

54/2019. (III. 28.) Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

úgy dönt, hogy  

1) a Városszépítő Egyesület partnerségi egyeztetés során beérkezett javaslatát elfogadja; 

2) a „Göd Város Településrendezési eszközeinek módosítása Göd, Jávorka utcai 4 

csoportos bölcsőde elhelyezése érdekében” című véleményezési dokumentációval 

kapcsolatos partnerségi egyeztetést - egyéb érdemi javaslat hiányában - lezárja; 

3) felkéri a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását 

kezdeményezze az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészhez benyújtott kérelemmel;  

4) felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, 

dokumentumok aláírására; 

5) felkéri továbbá a polgármestert, hogy a záró szakmai vélemény beérkezése után terjessze 

be a településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület elé végső jóváhagyásra. 

 

Felelős: Markó József polgármester, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

Határidő: azonnal 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy az „Egyebek V. Járdaépítés 

Gödön, keretszerződés keretében” című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 Markó József  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 


