
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Szabó Csaba, Rábai Zita, Dr. Horváth Viktor Gergő, Sándor István, Mikesy György és Nógrádi 
Gergely nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A 9. napirendi pontot javasolja levenni. Az egyebek között 
több téma szerepel.  
 
Lenkei György kéri, hogy a fellebbezéseket töröljék, mivel nem érkezett az elmúlt ülés óta. 
 
A testület 11 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Bölcsőde eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Deák Krisztina 
 
2./ 2006. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása  
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ 2006. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása  
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
4./ A helyi adórendelet módosítása      
Előterjesztő. Dr. Szinay József 
 
5./ TESZ igazgatói pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
6./ Alapfokú művészetoktatás térítési és tandíjfizetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
7./ Strandfürdő belépőjegyárainak változtatása  
Előterjesztő: Mészáros Emília TESZ főkönyvelő 
 
8./ Gödi 070/3-12, 28-29 és a 073/26-28 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátási terve 
Előterjesztő. Popele Julianna Beruházási Ov. 
 
9./ Lengyel György telekmegosztási kérelme 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
10./ Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
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11./ Egyesített szociális intézmény létrehozása a Kistérségben  
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
12./ A gödi 6468/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának lehetősége 
Előterjesztő: Popele Julianna 
 
13./ Közbeszerzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József  
 
14./ Egyebek 
I./ Temetőtáblával kapcsolatos határozat módosítása 
II. 73/2005. (VI. 23.) sz. Ök. határozat visszavonása 
III. Fenyves játszótér építése 
IV. Kistérségi könyvtárak pályázatának támogatása 
V. Óvodai beiratkozásokkal kapcsolatos problémák 
VI. Belső ellenőri jelentés megtárgyalása /zárt ülés/ 
VII. Útépítés /zárt ülés/ 
 
 
Szabó Csaba és Sándor István megérkezik. 
 
 
Markó József ismerteti a két ülés közötti eseményeket. A hitelek rendezésére tárgyalásokat 
folytatnak. Erre egyik lehetőség a kötvény kibocsátása. Tárgyaltak a Swietelsky Kft-vel is. A 
kistérség munkaszervezetét is korszerűsíteni kell, mivel jelenleg rendezetlen a sorsa. Adótorony 
kérdésben tárgyaltak az egyik szolgáltatóval. Többször felmerült a tolmácsolás kérdése, de nem 
szeretne ezzel foglalkozni, ezért felkérte a PEKB-et a helyzet rendezésére. Az Oázis lakóparkban 
sok a gond és ígéretet tettek arra, hogy az apróbb problémákat megoldják. Bejelenti, hogy első 
napirendi pontként a közbeszerzési döntéseket kell tárgyalni, melyre javasolja zárt ülés elrendelését. 
 
A testület a zárt ülést 12 igen szavazattal elfogadja, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 
2./ 2006. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, a zárszámadás elfogadásakor az abban szereplő 
tételeket fogadja el a testület és nem a kiadások jogosságát. 
 
A testület 13 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza, és rendeletet 
alkotja: 
 

95/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló, könyvvizsgálói záradékkal ellátott beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József 
 



 143
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2007. (IV. 26.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló XXXVIII. tv. 82. §-ban 
előírtaknak megfelelően a következő zárszámadó rendeletet alkotja: 
 

A zárszámadás bevételei és kiadásai 
 
1. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2006. évi zárszámadásának 

bevételi főösszegét 3.762.496 eFt-ban állapítja meg.  
 Ebből: 
 Intézményi működési bevételek 310.022 
           Helyi Kisebbségi Önkormányzatok   30
 ÖK sajátos működési bevételek 1.181.159 
 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 19.392 
  ÖK sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek            34.913 
 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 

Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök     
75.870 

          2.061.094 
           Helyi Kisebbségi Önkormányzatok   2.938
          Intézmény-finanszírozás  -1.232.325
 Felhalmozási célra átvett pe. (h.lejáratú kölcsön v.tér.) 645 
 Hitelek 1.168743 
 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 142.983 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  
        (2) A bevételek önkormányzati összesítését, forrásonkénti és önállóan gazdálkodó 

intézményenkénti bontását a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
  
2. §   A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2006. évi zárszámadásának 

kiadási főösszegét 3.521.181 eFt-ban állapítja meg. 
 Ebből: 
 Személyi juttatások 1130.098 
           Helyi Kisebbségi Önkormányzatok   331
 Munkaadókat terhelő járulékok 356.185 
           Helyi Kisebbségi Önkormányzatok   0
 Dologi jellegű kiadások 770.970 
           Helyi Kisebbségi Önkormányzatok   2.676
 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1.358.691 
           Helyi Kisebbségi Önkormányzatok   230
          Intézmény-finanszírozás  -1.232.325
 Felújítás 16.422 
 Felhalmozási jellegű kiadások 714.814 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  927
 Hitelek, értékpapírok vásárlásának kiadásai 257.844 

 
Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei 

és kiadásai 
  
3. §  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 3.314.028 eFt-

ban állapítja meg. Ezen belül: 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételi előirányzata 6.001 eFt. 
A bevételek forrásonkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza. 
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4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 3.174.531 eFt-

ban állapítja meg. Ezen belül: 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzata 4.294 eFt. 
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.  

  
5. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát 1.680.793 

eFt-ban állapítja meg. 
A bevételek forrásonkénti részletezését a. 3. sz. melléklet tartalmazza. 

  
6.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1.578.975 

eFt-ban állapítja meg. 
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
2006. évi költségvetési pénzmaradvány 

 
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi módosított költségvetési 

pénzmaradványát 9.712 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint: 
 Polgármesteri Hivatal -92.041 eFt 
 Településellátó Szervezet  82.329 eFt 
    
 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2006. december 31-i szabad felhasználású 

pénzeszköz 552 eFt az alábbi részletezés szerint: 
   Szerb Kisebbségi Önkormányzat  180 eFt 
 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 372  eFt 

 
Záró rendelkezések 

 
8.§ (1) A zárszámadó rendelet kihirdetése napján lép életbe. 
  
9.§ A rendelet részét képezi az 1-13. számú melléklet, valamint a Településellátó 

Szervezet 1-7. számú melléklete  
1. Göd Város Önkormányzatának bevételei 
2. Göd Város Önkormányzatának kiadásai 
3. 2006. évi költségvetés teljesítés bevételei, kiadásai címenként, önállóan 

gazdálkodónként 
4. Polgármesteri Hivatal - Bevétel 
5. Polgármesteri Hivatal – Kiadás 
6. Polgármesteri Hivatal Bevétel- Kiadás szakfeladatonként 
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 
8. Polgármesteri Hivatal Felújítási és felhalmozási kiadások 

 8.a Polgármesteri Hivatal Felhalmozási jellegű pénzeszközátadások 
9. 2006. évi tartalék-felhasználás 

10. 2006. évi mérleg 
11. Kimutatás a 2006- évi helyi adóbevételekről 
12. Vagyonkimutatás – Ingatlanvagyon összesítő 
13. Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elszámolás 
„+” Településellátó Szervezet 1-7. számú melléklet 

 
 
 

Markó József    Dr. Szinay József 
 polgármester            jegyző 
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3./ 2006. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása  
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2007.(IV. 26. ) számú rendelete 
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 

5/2006.(III. 09.) rendeletének II. félévi módosításáról. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (III. 09.) 
rendeletét (továbbiakban: "R") az év I.-IV. negyedévében bekövetkezett változásoknak megfelelően 
az alábbi rendeletével módosítja: 
 

R.3.§ (l) és (3) helyébe: 
 

1. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének 
módosított bevételi főösszegét 4.492.281 eFt-ban állapítja meg.  
 

 Ebből:                                                                                                     eFt-ban 
 Intézményi működési bevételek 371.449  
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  28 
 Ök sajátos működési bevételei  1.150.773  
 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 164.251  
 Ök sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei  83.300  
 Felhalmozási célú pénzeszköz- átvétel 123.924  
 Támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök 2.288.316  
           Önkormányzatot megillető támogatás  620.360 
           Működési célú pénzeszköz átvétel  112.811 
          Felhalmozási célra átvett pénzeszköz  239.192 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  4.500 
          Intézmény-finanszírozás  1.304.742 
 Felh. célú kölcsön visszatérülés 1.679  
 Hitelek 1.448.998  
 Pénzmaradvány 164.333  
        (2) A bevételek önkormányzati összesítését, forrásonkénti és önállóan gazdálkodó 

intézményenkénti bontását az "A". sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
  

R.4.§ (l) helyébe: 
 

2. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének 
módosított kiadási főösszegét 4.492.281 eFt-ban állapítja meg. 

 Ebből:                                                                                              eFt-ban 
 Személyi juttatások 1.172.561  
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  957 
 Munkaadókat terhelő járulékok 376.911  
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  199 
 Dologi jellegű kiadások 907.564  
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  2.921 
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 Társadalom és szociális juttatás. 131.533  
 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1.487.417  
          Intézmény-finanszírozás  1.304.742 
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  1.454 
 Felújítás 65.649 
 Felhalmozási jellegű kiadások 1.098.854  
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  130 
 Hitel-visszafizetés, 357.644  
 Előző évi pénzmaradvány  44.664  
 Pénzforgalom nélküli kiadások  154.226  
 
Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és 
kiadásai 

 
R5.§-tól-8.§-ig helyébe: 

  
3. §  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 4.140.311 eFt-

ban állapítja meg. Ezen belül: 
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 6.558 eFt. 
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza. 

  
4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát  

4.140.311 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül: 
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 6.558 eFt. 
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.  

  
5. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát 1.656.712 

eFt-ban állapítja meg. 
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza. 

  
6.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1.656.712 e 

Ft-ban állapítja meg. 
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza. 

 
Költségvetési tartalék 

R. 9.§. helyébe: 
  
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékát 154.226 eFt-

ban állapítja meg. 
 Ebből kötelező felhasználású: 
 Egyéb céltartalék (államháztartási) tartalék 16.721 eFt  
 Fejlesztési céltartalék (Sz. csatorna építés kézfizető kezességvállalás 

2006. évi része) 27.117 eFt 
 

 
2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

R.19.§ helyébe 
 

8. § A rendelet részét képezi az „A” számú melléklet, 
- amely a kiadásokat - részben önálló intézményenként és önkormányzati 

összesenként, külön a helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásait- kiadási 
jogcímenként tartalmazza. 

- amely a bevételeket - részben önálló intézményenként és önkormányzati 
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összesenként, külön a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit - 
forrásonként tartalmazza. 

 
Záró rendelkezések 

R.21.§ helyébe: 
 

9. § A Képviselő-testület 5/2006.(III. 09.) számú rendeletének ezen rendelettel nem 
érintett részei érvényben maradnak. 

  
10. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. 

december 31. napjától kell alkalmazni. 
 

 
 
                                  Markó József     Dr.Szinay József  

            polgármester                   jegyző 
 
 
Markó József javasolja, hogy a TESZ igazgató pályázatának elbírálását később tárgyalják meg. 
 
 
 
4./ A helyi adórendelet módosítása      
Előterjesztő. Dr. Szinay József  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. A javaslatot megküldték a Közigazgatási Hivatalnak is 
és nem érkezett kifogást. A várost három földrajzi mezőre osztották.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi rendeleteket alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 27/2007. (IV. 26.) rendelete  
a helyi építményadóról szóló 37/2006 (XII.14.) rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5.§ a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet 5.§-ban foglalt szöveg helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
„(1) Az adó mértéke magánszemélyek, valamint vállalkozók nem üzleti célt szolgáló építménye esetében: 
 
a./ Lakás után: - 0-100 m2-ig 200 Ft/m2 
 - 101-150 m2-ig 20. 000 Ft és a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 300 Ft/m2 
 - 150 m2 felett 35. 000 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 500 Ft/m2 
b./ üdülő épület után 500.-Ft/m2 
c./ nem lakás céljára szolgáló építmény után: 
 - 0-250 m2-ig     200 Ft/m2 
 - 251-1000 m2-ig   50.000 Ft és a 250  m2 feletti részre vonatkozóan 500 Ft/m2 
 - 1000 m2 felett 425.000 Ft és az 1000 m2 feletti részre vonatkozóan 1040 Ft/m2 
 
(2) A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó mértéke, a rendelet (3-4) 
bekezdése szerint az adótárgy fajtája, illetőleg a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján 
differenciált. 
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(3) Az építményadó tekintetében Göd Város 3 körzetre oszlik. 
 
I. körzet:  
07 és  011 hrsz-ú  külterületi út, a Fóti út és annak Déli és Északi  folytatása, a 047/5 hrsz-ú út, a 059/4 hrsz-
ú út, a 060/1 hrsz-ú út, a 049/3 hrsz-ú út, a Nemeskéri útnak 049/3 hrsz-ú út és a Rómaiak útja közötti 
szakasza, a Rómaiak útja végig, a Vasútvonalnak a Rómaiak útjától a Kádár útig tartó szakasza, a Kádár utca 
teljes hossza, a Kinizsi utca végig, az Ilka-pataknak a Kinizsi és a Verseny utca közötti szakasza által határolt 
terület.   
 
II. körzet: 
a 049/3 hrsz-ú út, a 054 hrsz-ú út, a 075 hrsz-ú út, Göd déli közigazgatási határának a Vasútvonal és a 075 
hrsz-ú út közötti szakasza, a Vasútvonalnak a déli közigazgatási határtól a Rómaiak útjáig tartó szakasza, a 
Rómaiak útja végig, a Nemeskéri útnak a Rómaiak útja és a 049/3 hrsz-ú útig tartó szakasza által határolt 
terület. 
 
III. körzet: 
Göd északi közigazgatási határa a Dunától a Kálmán utcáig, majd az Ilka-pataknak a Kálmán utcától a 
Kinizsi utcáig terjedő szakasza, a Kinizsi utca végig, a Kádár utca végig, a vasútvonalnak a Kádár utcától a 
Déli közigazgatási határig tartó szakasza, a déli közigazgatási határnak a vasútvonal és a Duna közötti 
szakasza, valamint a  Dunának a déli és északi közigazgatási határ közé eső szakasza által határolt terület.  
 
(4) Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az adó mértéke: 
 
a./ I. körzetben 

- üzem, raktár, műhely, iroda é szálloda    1040 Ft/m2 
- áruház, egyéb szolgáltatást nyújtó építmény        500 Ft/m2 
- egyéb nem lakás céljára használt építmény és  
  kereskedelmi célt szolgáló építmény, vendéglátó-ipari egység    200 Ft/m2 

b./ II. körzetben 
- üzem, raktár, műhely, áruház és szálloda    500 Ft/m2 
- iroda, egyéb nem lakás céljára használt építmény    200 Ft/m2 
- egyéb szolgáltatást nyújtó építmény    200 Ft/m2 
- kereskedelmi célt szolgáló építmény    200 Ft/m2 
- vendéglátó-ipari egység    200 Ft/m2 

c./ III. körzetben 
- áruház   500 Ft/m2 
- üzem, raktár, műhely, iroda, szálloda  200 Ft/m2 
- vendéglátó-ipari egység  200 Ft/m2 
- kereskedelmi célt szolgáló építmény  200 Ft/m2 
- egyéb szolgáltatást nyújtó építmény  200 Ft/m2 
- egyéb nem lakás céljára használt épület  200 Ft/m2 

 
E rendelet alkalmazásában áruháznak minősül minden olyan épület, építmény, amelynek tulajdoni lapjának 
adatai szerint az épület, építmény rendeltetési jellege áruház. 
Az áruház rendeltetési jelleg földhivatali nyilvántartásba vételének hiányában áruháznak minősül az olyan 
épület, építmény is, amelynek használatbavételére vonatkozó engedélyben a rendeltetése áruházként került 
megjelölésre. 

2.§ 
Ezen rendelet 2007. január 1-re visszamenőleg lép hatályba. 
 
 
 
 
 Polgármester Jegyző 
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Göd Város Önkormányzatának 28/2007. (IV. 26.) rendelete  

a helyi telekadóról szóló 33/2005 (XII.02.) rendelet módosításáról 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5.§ a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet 5.§ szövege helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
„(1) Az adó mértéke magánszemélyek, valamint vállalkozók nem üzleti célt szolgáló telke esetében: 
 
A beépítetlen belterületi földrészlet valamint a nem lakás céljára szolgáló építmények rendeltetésszerű 
használatához szükséges földrészleten felüli rész után a telekadó mértéke évente: 
 
 - 1500 m2-ig      70 Ft/m2 
 - 1500 m2 felett 105. 000 Ft az 1500 m2 felett lévő rész után            100 Ft /m2 
 
(2) Az adó mértéke vállalkozók üzleti célt szolgáló telke esetében: 
 
A beépítetlen belterületi földrészlet valamint a nem lakás céljára szolgáló építmények rendeltetésszerű 
használatához szükséges földrészleten felüli rész után a telekadó mértéke évente: 
 
 - I. körzetben  100 Ft /m2 
 - II. körzetben    70 Ft/m2 
 
(3) A telekadó tekintetében a vállalkozások esetén Göd Város 2 körzetre oszlik: 
 
I. körzet:  
07 és  011 hrsz-ú  külterületi út, a Fóti út és annak Déli és Északi  folytatása, a 047/5 hrsz-ú út, a 059/4 hrsz-
ú út, a 060/1 hrsz-ú út, a 049/3 hrsz-ú út, a Nemeskéri útnak 049/3 hrsz-ú út és a Rómaiak útja közötti 
szakasza, a Rómaiak útja végig, a Vasútvonalnak a Rómaiak útjától a Kádár útig tartó szakasza, a Kádár utca 
teljes hossza, a Kinizsi utca végig, az Ilka-pataknak a Kinizsi és a Verseny utca közötti szakasza által határolt 
terület.   
 
II. körzet 
Göd Város közigazgatási területén belül az I. körzetbe nem tartozó terület.” 
 

2.§ 
 

Ezen rendelet 2007. január 1-re visszamenőleg lép hatályba.  
 
 
 Polgármester Jegyző 
 
 
Markó József javasolja, hogy mivel az egyik pályázó nem érkezett meg, ezért tartsanak zárt ülést.  
 
Zárt ülést a testület 13 igen szavazattal elfogadja, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 
6./ Alapfokú művészetoktatás térítési és tandíjfizetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Markó József javasolja, hogy a 4.§ 4. bekezdésben ne négyes legyen a határ, hanem 3,5. 
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A testület a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést és az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 29/2007. (IV. 26.) sz. Ök. rendelete  
a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak tandíj 

és térítési díj fizetéséről szóló 20/2005. (VI. 24.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
A rendelet 1.§-az alábbiak szerint módosul: 
 
Félévi térítési díj/tandíj 
 
 A/I.       jeles      /4,5 – 5 /  7.000 Ft 

A/II.   jó   /3,5 – 4,4 /  9.000Ft  
A/III.   közepes /2,5 – 3,4 /  11.000 Ft  
 

18 éven felüli, amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkezik térítési díj/félév 
 B/I.       jeles      /4,5 – 5 /  14.000 Ft 

B/II.   jó   /3,5 – 4,4 /  18.000 Ft 
B/III.   közepes /2,5 – 3,4 /  22.000 Ft 

 
2. § 

 
A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
2.§ (1) Azok a tanulók, akik hetente több, mint 6 művészeti tanórán vesznek részt, tandíjat 
kötelesek fizetni minden egyes újabb tanszak után. 
Tanulmányi átlag 5 – 4,5   17.000 Ft 
Tanulmányi átlag 4,4 – 3,5   21.000 Ft 
Tanulmányi átlag 3,4 alatt   25.000 Ft 
 

3.§ 
 
A rendelet 4.§ (3) bekezdésének 6. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
- a zene illetve művészeti iskolai dolgozók gyermekei, ha a közalkalmazotti tanács kéri. 
 

4.§ 
 
A rendelet 4. §- az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
(4) Ha a tanuló térítési illetve tandíjfizetési kedvezményben részesül, akkor a féléves tanulmányi 
átlagának a minimum 3,5-öt el kell érnie. Ha eredményei ettől elmaradnak, akkor a kedvezményes 
fizetési lehetőség a következő félévben nem illeti meg. 
 

5.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
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7./ Strandfürdő belépőjegyárainak változtatása 
Előterjesztő: Mészáros Emília TESZ főkönyvelő 
 
Markó József elmondja, hogy a PEKB tárgyalta az előterjesztést. Elhangzott egy javaslat, hogy a 
vállalkozók bérleti díját emeljék meg 20%-al. A másik javaslat az volt, hogy a Göd Kártyát 
terjesszék ki a nagycsaládosokra. Azt, hogy kinek adjanak kártyát, azt a Szociális Bizottság 
tárgyalja meg és dolgozza ki.  
 
Pinczehelyi Tamás azért kérte a külön szavazást, mert vannak olyan tételek, amelyeket támogatni 
tudnak. 
 
A testület a jegyárakat 10 igen, 3 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

97/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A melegvizű strand belépőjegyeit az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Felnőtt belépő     800 
Gyermek, nyugdíjas belépő   500 
Felnőtt bérlet ( 10 alkalom)          6.000 
Gyermek    „         „            3.750 
Nyugdíjas  „         „                     3.750 
Szauna/óra                      1.350 
 
Kedvezményes jegyek 
Reggeli úszó 6-8 óráig   450 
Délutáni felnőtt  „    450 
      Gyermek, nyugdíjas     300 
Reggeli bérlet                    3.200 
Üdülő jegy felnőtt    400 
Gyermek,nyugdíjas                      250 
Göd kártya              -   250 
 
Határidő: 2007. május 1. 
Felelős: TESZ igazgató 
 
 
Göd Kártya kiterjesztésének kidolgozására felkéri a Szociális Bizottságot: 13 igen szavazattal a 
testület az alábbi határozatot hozza: 
 

98/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Szociális Bizottságot, hogy a Göd Kártya kiterjesztését a nagycsaládosok számára 
dolgozza ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György SZB elnök 
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8./ Gödi 070/3-12, 28-29 és a 073/26-28 hrsz-ú ingatlanok villamos-energia ellátási terve 
Előterjesztő. Popele Julianna Beruházási Ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Miután a külterületen változtatási tilalom van, ezért 
került a testület elé az anyag. Azt javasolták, hogy a távvezeték magánterülten kerüljön 
elhelyezésre.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, a VfB tárgyalta az előterjesztést és elfogadta, hogy az oszlopok 
magánterületre kerüljenek elhelyezésre és ezzel az érintettek is egyetértettek. 
 
Lenkei György kimegy. 
 
A testület az előterjesztést 12igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

99/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gödi 070/3-11, 28-29 és a 073/26-28 hrsz-ú ingatlanok villamos-energia ellátás tervével 
kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 
1./ Nem támogatja az Észak-Budai Kft által tervezett villamos energia ellátását biztosító oszlopsor 
elhelyezését a 072 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú úton. 
Az érintett ingatlanok villamos energia elláthatóságára való tekintettel javasolja, hogy a tervezett 
oszlopsor magánterületen, a 072 hrsz-ú úttól 3 méter távolságban kerüljön elhelyezésre, mely alól 
kivétel a 072/2 hrsz-ú területen meglévő tanya épülete, itt a telekhatáron elhelyezhető az oszlop. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna 
 
Lenkei György visszajön. 
 
 
9./ Lengyel György telekmegosztási kérelme 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

100/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a 6952 hrsz-ú „erdő” besorolású telek megosztását a mellékelt vázrajz szerint és a 
6952/1 hrsz-ú telek besorolásának megváltoztatását „kertvárosias lakóterület”-re az alábbi 
feltételekkel: 
- a terület tulajdonosa térítésmentesen átenged az önkormányzatnak egy 22 méter széles sávot közút 
céljára a 6952/2 terület határán, 
- a tulajdonos szerzi be az erdészet hozzájárulását és a csereerdősítést saját költségén elvégzi, 
- ezen megállapodást településrendezési tervben rögzítik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 
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10./ Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László kéri, hogy a 2006. évről teljes körű beszámolót az alapítvány terjessze be az ÜJKB 
elé. Ebbe beletartozik a pénzügyi és a jogi beszámoló is az átvételtől kezdve. Természetesen az 
anyag mellé kéri becsatolni a mellékleteket is, hiszen ez az alapja a pontos beszámolónak. 
 
Markó József elmondja, hogy a mostani ciklusból 7 hónap telt el és mostanáig nem foglalkoztak az 
alapítvánnyal. Kéri, hogy addig ne adjanak támogatást, ameddig az alapítvány nem számolt be a 
gazdálkodásáról.  
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy a határozatot módosítsák úgy, hogy a beszámoló után kapják meg a 
támogatást. 
 
Markó József szerint erről az összegről külön kell elszámolnia az alapítványnak, mivel a 
bizottságok adják a támogatást egy konkrét célra. 
 
Sándor István egyetért azzal, hogy az elszámolás után adják át a támogatás összegét. 
 
Dr. Pintér György javasolja, a Polgármestert hatalmazzák fel, hogy csak az ÜJKB elnökének 
javaslatára engedélyezhesse a kifizetést. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a törvény szerint lehet tagja képviselő a kuratóriumnak.  
 
Markó József szerint a PEKB-ből vagy az ÜJKB-ból kéne tagot delegálni. 
 
Salamon Tamás kéri, hogy a mostani támogatás elszámolására is határozzanak meg határidőt. 
 
Markó József javasolja, hogy a rendezvény után 30 napon belül számoljon el a kapott támogatással 
az alapítvány. 
 
Szegedi Sándor szerint a mostani vezetéssel szemben bizalom van. 
 
Detre László kéri, hogy minden iratot terjesszenek az ÜJKB elé a kuratórium vezetői. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

101/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítványnak a 2007. évi gyermeknap 
városi rendezvényeinek lebonyolításához 100-100 eFt támogatást biztosít. 
Fedezete: a Városfejlesztési Bizottság és a Sportbizottság saját kerete. 
A kifizetés feltétele, hogy az alapítvány kuratóriuma az ÜJKB előtt teljes körűen beszámolt az 
alapítvány működéséről 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős. Markó József 
 
 
Szünet  
 
Sándor István nem jött vissza. 
 
 
11./ Egyesített szociális intézmény létrehozása a Kistérségben  
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Azon lesznek, hogy a várható hasznok ne tűnjenek el. 
 
Lenkei György elmondja, a közösen működtetett ügyelet után ez lenne a következő közös 
intézmény.  
 
Mikó Istvánné elmondja, hogy a normatív finanszírozás a közös működtetés esetén magasabb. Több 
feladattal fog bővülni a szolgálat. Az előkészítő munkából a gödi szolgálat komolyan kivette a 
részét. 
 
Markó József javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

102/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Az Alapszolgáltatási Központot a Dunakeszi – Fót – Göd Többcélú Kistérségi Társulás által 
létrehozandó egyesített szociális alapszolgáltatási intézménybe integrálja. 

2. Az Alapszolgáltatási Központ és annak tagintézménye, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
szolgálat elhelyezéséül szolgáló építményeket a szakfeladat ellátására ingyenes használatba 
adja Dunakeszi – Fót – Göd Többcélú Kistérségi Társulás számára.  

3. Hozzájárul az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításához 
4. Kötelezettséget vállal arra, hogy az egyesített szociális alapszolgáltatási intézmény részeként 

működő Alapszolgáltatási Központ és annak tagintézménye, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez az alapnormatíván és a kistérségi kiegészítő 
normatíván kívüli részt minden évben a saját költségvetésében a feladat ellátására 
elkülönítve biztosítja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József 
 
 
 
12./ A gödi 6468/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának lehetősége 
Előterjesztő: Popele Julianna 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Két javaslat szerepel a testület előtt. Az ár 7000 Ft/m2. 
Amennyiben úgy döntenek, hogy meg kívánják vásárolni a területet, akkor fel kell hatalmazni a 
polgármestert az ártárgyalások lefolytatására, mivel az ár magas. 
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Lenkei György ismerteti a helyzetet. Nem támogatja a terület megvásárlását, mivel csak gond lenne 
belőle. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, a VfB nem támogatta a terület megvásárlását. 
 
Mikesy György megérkezik. 
 
A testület 12 nem szavazattal nem kívánja megvásárolni a területet és az alábbi határozatot hozza: 
 

103/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Nem kívánja megvásárolni a gödi 6468/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaitól a mintegy 700 m2 területet 
közút céljára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József 
  
 
 
13./ Közbeszerzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József elmondja, felmerült, hogy a határidőket pontosan meg kéne határozni, de ez nem 
lehetséges, mivel több tényezőt nem ismernek előre.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

104/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Göd Város Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
/a közbeszerzési terv a határozat melléklete/ 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  
 
 
 
14./ Egyebek 
 
I./ Temetőtáblával kapcsolatos határozat módosítása 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy egy korábbi határozat visszavonásáról és egy új határozat 
meghozataláról van szó. Ismerteti a visszavonandó határozatot és a meghozandó határozat szövegét.  
 
Pinczehelyi Tamás kérdése, hogy pontosan melyik területről van szó? 
 



 156
Szegedi Sándor ismerteti a terület határait. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

105/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Visszavonja a 83/2006. (IX. 11.) sz. Ök. határozatát és hozzájárul a 035/5 és 036 hrsz-ú utak 
belterületbe vonásához azzal a feltétellel, hogy a temetőtábla beruházójának kötelezettsége a 
belterületbe vonás, a közmű-, útépítés és egyéb, a beruházással kapcsolatos mindennemű költség 
megfizetése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
II. 73/2005. (VI. 23.) sz. Ök. határozat visszavonása 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a 73/2005 (VI. 23.) sz. Ök. határozat rendelkezett a mobil torony 
helyéről. A lakosság és a képviselők sem találják megfelelőnek a helyet. Ezért javasolja a határozat 
visszavonását. 
 
Markó József javasolja, hogy következmények tudomásul vételével történjen meg a visszavonás. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint abban lehetne most dönteni, hogy egy másik helyszínen is meg lehetne 
építeni a tornyot. Ez a helyszín az Ilka-csárda alatt, a jegenyesor túlsó felén lenne.  
 
Markó József elmondja, hogy a mai tárgyaláson ez a helyszín felmerült, de a szolgáltatónak ez nem 
felelt meg. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy jegyzőkönyvek tanúsítják, hogy bemért és általuk is elfogadott 
helyszín az általa ismertetett terület.  
 
Szabó Csaba egyetért a jegenyesor melletti területtel. 
 
Markó József elmondja, hogy a határozattal együtt fel kell ajánlani az általuk bemért területet. 
 
Dr. Pintér György javasolja, a határozatban szerepeljen „felajánlja a három szolgáltató által 
korábban meghatározott területet”. 
 
A testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

106/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Visszavonja a 73/2005. (VI. 23.) sz. Ök. határozatát egyben felajánlja a három szolgáltató által 
korábban meghatározott és a tárgyalásokon készült jegyzőkönyvekben szereplő területet 
átjátszótorony megépítésére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  
 
Csányi József elmondja, több lakó megkereste, hogy a csatornázás V. ütemében részt vevők 
korábban kaptak 6000 eFt kedvezményt a kommunális adóból. Most mi történik? 
 
Markó József elmondja, hogy most is igényelni kell a kedvezményt, és majd jóváírják. 
 
 
III. Fenyves játszótér építése 
 
Salamon Tamás elmondja, hogy a fenyvesben lévő játszótér felújítását szeretné a körzet. Ezért 
benyújtottak egy tervet a VfB elé. A VfB támogatta az előterjesztést. Amennyiben a testület a tervet 
elfogadja, akkor a körzeti pénzből és lakossági hozzájárulással megépítenék a játszóteret.  
 
Markó József a lakossági fórumon azt ígérték, hogy tárgyalásokat fognak folytatni Pólus úrral, 
hiszen ezt a területet Ő is kérte appartmanházak megépítésére. Erre a tárgyalásra még nem került 
sor. Amennyiben most döntenek, akkor már nem is lesz szükség a tárgyalásra. 
 
Kruzslicz István elmondja, hogy annak idején a Pólus Palace Kft megépítette a játszóteret, de a 
lakosság tönkretette. Fél attól, hogy amennyiben helyreállítják, akkor ismét tönkre fogják tenni. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a korábbi játszótér felújításáról van szó és nem új építéséről. Kéri, 
hogy a területet is minősítsék át.  
 
Szegedi Sándor szerint nagyobb horderejű dologról van szó, mint, hogy az egyebekben tárgyalják 
ezt a témát. Ezért kéri, hogy a bizottságok tárgyalják végig. 
 
Salamon Tamás elmondja, hogy az előterjesztés végigjárta a maga útját és volt a bizottságok előtt 
is.  
 
Markó József egyetért azzal, hogy halasszák el a téma tárgyalását.  
 
Mikesy György szeretné, ha a játszótér megvalósulna.  
 
Markó József szerint meg kell hallgatni más érdekeket is. Egyetért azzal, hogy a területet városi 
tulajdonba kell tartani. 
 
Salamon Tamás ügyrendi javaslata, hogy most szavazzanak az előterjesztésről. 
 
4 igen, 4 nem, 5 tartózkodással nem fogadják el az ügyrendi javaslatot. 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy nem a játszótérre gondolt, hanem Pólus úr kérésére. 
 
 
IV. Kistérségi könyvtárak pályázatának támogatása 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a kistérségi könyvtárak közös pályázatot nyújtanának be. Önrész 
nem kell, mivel azt a társulási tanács biztosítaná.  
 
Dr. Pintér György szerint tudni kell, hogy az önrészt biztosítani tudják-e vagy sem. 
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Szentgáliné Erőss Márta elmondja, hogy a testületi döntések után a kistérségi tanács dönt.  
 
Markó József javasolja, hogy amennyiben biztosítja a kistérség az önrészt, akkor támogassák a 
pályázatot. 
 
Mikesy György kérdése, hogy a kistérség fenntartása alatt van a könyvtár? 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza /Salamon Tamás nem szavazott: 
 

 
107/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Egyetért Dunakeszi-Fót-Göd Városi Könyvtárainak közös szakmai pályázatával és támogatja, hogy 
a város könyvtára a kistérség másik két könyvtárával a Közkincs II. pályázaton részt vegyen, abban 
az esetben, ha szükséges önrészt a Kistérségi Társulási Tanács biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. Markó József polgármester 
 
 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Bozóky Gyula tér díszkivilágítására elkészült egy terv. Május 
8-án együttes ülést tartanak az alapítvány és a város vezetése. 
 
Salamon Tamás kérdése, hogy a Bozóky Gyula téren nincs olyan vállalkozó, akit zavar a játszótér? 
 
Markó József javasolja, hogy kérdezzék meg az ott lakókat. 
 
A testület a javaslatot 10 igen, 3 tartózkodással elfogadja. 
 
 
Dr. Bognár László elmondja, több panasz érkezett, hogy az Ady úton a volt hentes előtt rendszeres 
árusítás van és rontják a környéken lévő üzletek forgalmát. Nem lehetne megtenni, hogy a zárva 
lévő üzletbe menjenek be árusítani? 
 
Nógrádi Gergely megérkezik. 
 
Dr. Szinay József nem ért egyet az árusítással. Megkeresték az ÁNTSZ-t, aki arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy nem rendelkeznek hatáskörrel. A nevezettek mozgóárusítási és 
munkavégzési engedéllyel rendelkeznek. A területet bérleti szerződés keretében bérlik a 
tulajdonostól. A megszüntetés jogi lehetőségét nem találják még.  
 
Szabó Csaba elmondja, hogy a Bocskai utcában a lakók kérték fekvőrendőr kihelyezését. Tudomása 
szerint ez közbeszerzés alá tartozik. Ezért kéri, hogy amennyiben valamelyik körzeti képviselőnek 
van még ilyen igénye, akkor azt jelezze a Beruházási Osztálynál.  
 
Markó József kéri, hogy az ilyen javaslatokat először a bizottságok elé terjesszék be. 
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Kruzslicz István az árusokkal kapcsolatban elmondja, a vállalkozók hátrányos helyzetbe kerülnek és 
az utcán árult termékek sok esetben minőségi hibásak is. Javasolja, hogy tiltsák meg az utcai 
árusítást.  
 
Detre László kéri, hogy amennyiben a jogi lehetőséget megtalálják az utcai árusítás 
megszüntetésére, akkor azt terjesszék a testület elé. 
 
Markó József szerint a testület felkérheti a jegyzőt, hogy a jogi lehetőségeket keresse meg az utcai 
árusokkal kapcsolatban. 
 
Lenkei György elmondja, hogy Újtelepen igény van egy ilyen fajta árusításra.  
 
Markó József szerint az ilyen fajta árusítás nem az út mellé való. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az utcai árusítások megtiltásának lehetőségét keresse meg. 
 
Mikesy György tudomása szerint ezt jegyző saját hatáskörébe is megteheti a vizsgálatot. 
 
A javaslatot a testület 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

108/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy az utcai árusítások megszűntetésének jogi lehetőségét vizsgálja meg és 
terjessze azt a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
V. Óvodai beiratkozásokkal kapcsolatos problémák 
 
Dr. Bognár László elmondja, az óvodai beiratkozással kapcsolatban, két dologban kell dönteni. Az 
óvodai beiratkozás folyamatban van és nagy a túljelentkezés. Amennyiben tartják a törvény általi 
létszámot, akkor kevesebb gyermeket tudnak felvenni. Ha nagyobb csoportokat indítanak, akkor fel 
tudják venni a gyerekeket.  
 
Markó József szerint alapvetően a KOB-nak lenne joga a javaslattétel. Tudomása szerint 25 fő felett 
nem adnak normatívát.  
 
Mészáros Emília elmondja, tudomása szerint a beiratkozott gyerek után kapják a normatívát. 
 
Markó József javasolja, hogy utalják a KOB elé a kérdést. 
 
Lenkei György amennyiben csak a gödieket veszik fel, akkor hány gyerek van? 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy 116 gödi gyerek jelentkezett és 107-et vehetnek fel. 
 
Kruzslicz István kérdése, hogy ki fogja megmondani ki vigye a gyerekét a fizetős óvodába?  
 
Dr. Pintér György szerint pénzügyi tekintetben is végig kell gondolni a döntést. 
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Salamon Tamás elmegy. 
 
Mikesy György elmondja, Ő már a februári KOB ülésen felvetette ezt a kérdést. Kéri, hogy adjanak 
tájékoztatást részére a finanszírozásról. 
 
Markó József kéri, készüljön olyan anyag is, hogy a magánóvodákat milyen összeggel kéne 
támogatni. 
 
KOB hatáskörbe utalják a kérdés megtárgyalását: 13 igen szavazattal a testület a javaslatot 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

109/2007. (IV. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Közművelődés és Oktatási Bizottságot, hogy az óvodai beiratkozásokat és a maximális 
csoportlétszámtól történő eltérés kérdését vizsgálja meg és a javaslatát terjessze a testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Salamon Tamás KOB elnök 
 
 
Kovacsik Tamás kérdése, hogyan áll a vízkivételi engedély? 
 
Markó József elmondja, hogy még áll és folynak a tárgyalások. 
 
 
Markó József megköszöni a jelenlévők részvételét és bejelenti, hogy a további napirendi pontok 
tárgyalását zárt ülés keretében folytatja a képviselő-testület. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
  polgármester       jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 
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