
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat 
 
Lenkei György bejelenti, hogy ebben az évben is készülnek karácsonyi csomagok, amelyeket a területi képviselők 
hordanak szét. 
 
Markó József ismerteti az egyebekhez érkezett anyagokat. 
 
A testület 12 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Közbeszerzési eljárás    
Előterjesztő: Dr. Deák Krisztina ügyvéd  
 
2./ Közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
 
3./ Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
4./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
5./ Kerékpárút építése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
 
6./ Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak módosítása 
Előterjesztő: Mikó Istvánné intézményvezető      
 
7./ ELTE Biológiai Állomás védetté nyilvánítása 
Előterjesztő: Szabó Csaba KvB elnök       
 
8./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.       
 
9./ Elővásárlási jogról történő lemondás a 037/43-69 hrsz-ú ingatlanok tekintetében 
Előterjesztő: Szegedi Sándor        
 
10./ Magánóvodák támogatása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester      
 
11./ Bozóky Gyula Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester      
 
12./ Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
13./ TESZ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató       
 
14./ Útépítésre kijelölt utcák véglegesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
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15./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra keret elkülönítése 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök       
         Lenkei György  SZB elnök 
 
16./ Részletfizetés kérelmezése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
 
17./ Műjégpálya üzemeltetésének támogatása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester      
 
18./ Kiválás a Közép-Magyarországi Régióból, önálló Pest megyei tervezési, területfejlesztési és statisztikai 
régió létrehozása, előzetes nyilatkozat népszavazás kiírásáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
19./ Jávorka Sándor utca útfelújítás és nyilvános illemhely kialakítása az alsógödi strandon pályázathoz önrész 
biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
 
20./ Szirt Kft ajánlata         
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
21./ Ivóvíz palackozásra vonatkozó szándéknyilatkozat 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás  VfB elnök       
 
22./ Salkaházi Sára Díj adományozása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök        
 
23./ Fellebbezés állattartási ügyben  
 
Egyebek 
 
 
Markó József bejelenti, hogy az első napirendi pont közbeszerzési ezért zárt ülést kell tartani. 
 
A testület a zárt ülést 12 igen szavazattal elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
2./ Közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a pályázatíró cégnél a dátumot módosítsák. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

284/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja a 2007. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak szerint: 
 
Közbeszerzés 
tárgya 

 
Közbeszerzés megnevezése 

építési 
beruházás 

Lenkey úti Óvoda „A” épületének felújítása  

„ Nemeskéri-Kiss Miklós út felújítás  
szolgáltatás Gödi Körkép kiadói, főszerkesztői teendők ellátása  
szolgáltatás Közterület-fenntartás  
szolgáltatás Kerékpárút tervezés  
szolgáltatás Csapadékvíz engedélyes terv   
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szolgáltatás Németh László Általános Iskola oktatási szárny magas-tető ráépítés és tetőtér beépítés 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és hatósági engedélyek beszerzése 

szolgáltatás Pályázatíró cég kiválasztása 
szolgáltatás Pályázatíró cég kiválasztása 2008-as év 
szolgáltatás Útépítés tervezés 
árubeszerzés Bölcsőde eszközbeszerzés  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
3./ Göd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. A PEKB az előterjesztés egyhangú szavazással elfogadásra javasolta a 
testületnek.  
 
Mikesy György kérdése a szociális és gyermekvédelmi ellátással kapcsolatban, hogyan történik a fogyatékos 
gyerekek ellátása hogyan történik? 
 
Markó József elmondja, a koncepciójuk az, hogy a lakosság és a vállalkozók terheit nem szeretnék növelni. A 
szolgáltatásokat a jelenlegi szinten szeretnék megtartani. Eldöntendő, hogy a bölcsőde régi épülete legalább fél évig 
tovább működjön. Minden intézményt takarékosságra szólítottak fel. Minden olyan külső ajánlatot figyelembe kell 
venni, ami csökkenti a kiadásokat. A kötvénykibocsátásból jelentős összeggel rendelkeznek még.  
 
Mikesy György szerint nem lehet megkerülni azt, hogy a fogyatékosoknak még jobban meg fognak növekedni a 
terhei. 
 
Rábai Zita javasolható lenne, hogy még jobban emeljék ki a koncepcióba, hogy a 2008-as év a pályázatok éve legyen.  
 
Lenkei György a Szociális Bizottság foglalkozik a fogyatékkal élő emberekkel, személyre lebontva.  
 
Lengyel György kérdése, hogy a Civil Tanács hol szerepel? 
 
Markó József az ez évi szinten szeretnék megtartani a civilek támogatását.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy az egyházak támogatására vonatkozó mondat egészüljön ki a civil szervezetekkel. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

285/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 
A 2008. évi költségvetés az igazolható kiadások tervezésén  alapuljon, azaz a nulla típusú költségvetés tervezés 
módszerével készüljön.  
Személyi juttatások tekintetében biztosítja a törvény által meghatározott mértéket: 
Köztisztviselői szférában a 36.800 Ft-os illetményalapot. 
Közalkalmazotti szférában a törvényi előírásnak megfelelő pótlékszámítást 
- az illetménypótlék számítási alapja: 19.600 Ft  
Mindkét szférában ösztönző bérkeret előirányzatát határozza el, amelynek mértéke a 2007. évi keresetbe tartozó 
előirányzatok 2 %-a.  
A Képviselő- testület a dologi kiadások tervezésénél az energia és az energia nélküli keret szerinti megosztást 
határozza el. 
A dologi kiadásokon belül az energia és közmű kiadások tervezésének alapja a 2007. évi tényleges felhasználás- 
igazítva a várható 2008. évi árakhoz, mintegy 5 %-os takarékosságot irányoz elő. Év közben az energia felhasználás 
előirányzatát a valós értékhez igazítja. 
A közmű kiadásokon túl az egyéb dologi kiadásoknál a 2007. évi tervadatok „+” az évközi változások tervezését 
engedélyezi. 
Az Önkormányzat a 2008. évi költségvetésének egyensúlyát hitelfelvétel nélkül tervezi.  
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A Képviselő-testület a 2008. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges- éven belüli, 
folyószámla hitel igénybevételével kívánja megoldani. Felhatalmazza a Polgármestert a hitel felvételére. 
A költségvetés felhalmozási kiadásait, a pályázati önrészek megtervezését a felhalmozási bevételek előirányzatának 
mértékéhez köti. Felhalmozási bevételt működési kiadásokra nem tervez. 
Felhalmozási kiadások között a körzeti közösségi külön keret tervezését a 2007. évi mérték alapulvételével megtartja. 
A 2007. 09. 20-án kibocsátott kötvény hiteltörlesztésre fel nem használt részére vonatkozóan a működési kiadásokat 
nem engedélyezi. 
Hitel-törlesztés, kézfizető kezességvállalás előirányzatait a felhalmozási kiadások előtt megtervezi. 
A saját bevételeknél mindazon helyi rendeleteit felülvizsgálja, amely a költségvetés előirányzatait meghatározza. 
(helyi adórendeletek, szemétszállítási díj, étkezési térítési díj, strand) 
A Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása: az állami támogatás összegét 1.000 eFt-ra egészíti ki.  
Az Önkormányzat törekszik azon feladatok kistérségi ellátására, amelyek ily módon gazdaságosabban oldhatók meg. 
A 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásáig átmeneti rendeletet nem alkot. A költségvetési rendelet elfogadásáig 
az intézmények a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások tekintetében a 2007. évi 
költségvetésről szóló 9/2007.(III. 01). számú Ök rendelet időarányos részével gazdálkodhatnak. 
Utasítja az önkormányzat Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a 2008. évi költségvetési koncepcióban 
meghatározottakat érvényesítse.  

Az önkormányzat intézményei a 2008. évi költségvetés tervezési munkálatait kezdjék el.  
A helyi 2008. évi költségvetési rendelet- tervezet beterjesztési határideje: 2008. 02. 15. 
 
Határidő: 

 
Azonnal 

Felelős: Polgármester 
 Jegyző 
 Településellátó Szervezet Igazgatója 
 
 
4./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A cél az, hogy a hitelt minél jobban használják fel és csak olyanra költik, 
ami pénzt hoz.  
 
Rábai Zita a frakciójuk el fogja fogadni a beszámolót, mert a tételek nem térnek el az előre tervezett számoktól.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy mit takar a gödi Golf Klub támogatása? 
 
Markó József elmondja, hogy nem a Pólus féle cégről van szó. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

286/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló ¾ éves beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
5./ Kerékpárút építése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
 
Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és javasolták a testületnek a 
határozat elfogadását. Ismerteti a határozat szövegét. Elmondja, hogy nem a meglévő aszfalt utat szélesítenék meg, 
hanem a mellett készülne el az út.  
 
Kruzslicz István kérdése, hogyan oldják meg a Nemeskéri úton az átjárást? 
 
Szegedi Sándor szerint a kerékpárral közlekedők érdekében szükséges a kerékpárút megépítése. 
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Nógrádi Gergely kérdése, hogy volt-e valamilyen ok, ami miatt elutasították az előterjesztést? 
 
Dr. Pintér György a költségnövekedés miatt. 
 
Rábai Zita úgy érzi, hogy ez egy olyan pályázat, ami nem fog eredményt hozni a városnak, csak kiadást. Tudomása 
szerint a hiánypótláshoz szükséges a határozat meghozatala. Véleménye szerint felesleges pénzt kiadni olyan tervre, 
amit nem fognak támogatni a pályázaton. Javasolja, hogy csak a korábban meghatározott összeget fogadják el. 
 
Lenkei György szerint a módosítás a biztonságot szolgálja. Az a kérése, hogy szavazzák meg az előterjesztést. A 
folyamat már elindult, a tervek készítése is elkezdődött.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy a 40 milliós önrésznek mi a fedezete?  
 
Markó József elmondja, hogy a fejlesztések, hitelből történnek, mert a bevétel a működésre elegendő csak. Kérdése, 
hogy mennyi a különbség? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy 8 millió Ft körüli az eltérés. 
 
Detre László kérdése, hogyan kapcsolódóik ez a kistérségi kerékpárúthoz ez a kerékpárút? 
 
Markó József elmondja, hogy a kistérség felé már készen vannak a kerékpárutak.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

287/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
dönt arról, hogy  
• A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Kerékpárutak fejlesztése” támogatására kiírt pályázaton 

részt kíván venni.  
• A pályázat benyújtását az alábbi műszaki tartalommal hagyja jóvá: 

Újtelep (Bócsa) – Nemeskéri-Kiss Miklós út – Öregfutó út – Összekötő út (Rómaiak útja és az iparvágány 
között) – Kinizsi utca (Ady Endre útig). 

• A pályázathoz szükséges 20 % önrészt 40.426 eFt-ot a 2008. évi költségvetésben biztosítja. 
• Felhatalmazza a Polgármestert a tervezett kerékpárút nyomvonalán lévő magántulajdonú területének 

megvásárlásához az opciós adás-vételi szerződések megkötésére. 
• Ezzel egyidejűleg a 268/2007. (X. 25.) sz. Ök. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:  Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6./ Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak módosítása 
Előterjesztő: Mikó Istvánné intézményvezető      
 
Mikó Istvánné ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztés a bizottságok megtárgyalták és elfogadták.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzat 53/2007.(XI. 29.) sz. rendelete 
Az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások, térítési díjairól 

 
 

Göd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 
törvényben (továbbiakban: Szt.) és az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvényben foglaltak 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed Göd Város területén az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szociális ellátásokra. 
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2.§ 
 

A térítési díjakat a Képviselő-testület állapítja meg. A térítési díjakat évente egyszer módosíthatja. 
 

3.§ 
Az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjainak megállapításánál figyelembe veszi a 
Szociális Bizottság javaslatát. 
 

4.§ 
Az Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési díjai: 
 
Idősek Klubja 1.000 Ft/nap SZJ: 85.32.16.1 20% Áfával 
Házi gondozás 512 Ft/óra SZJ: 85.32.14.0 Tárgyi mentes ellátás 
Szociális étkeztetés 210 Ft/adag SZJ: 85.32.14.0 20% Áfával 
Étkeztetés szállítással 500 Ft/adag SZJ: 63.11.12 20 % Áfával 

 
5.§ 

A személyi térítési díjakat - a jegyzőnek, a család egy főre eső jövedeleméről szóló igazolása alapján - az 
intézményvezető állapítja meg. Az eljárásra az Szt. 115.§ valamint 116.§ és 117.§ továbbá a 119/C.§ az irányadó.  
 

6.§ 
A 90 éven felüli ellátottak részére a központ szolgáltatásai térítés mentesek. 
 

7.§ 
(1) A rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. 
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Göd Város Alapszolgáltatási Központ által nyújtott 
szolgáltatások, valamint a konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormák és étkezési térítési díjakról szóló 
38/2006. (XII. 14.) sz. rendeletének 3.§, 4.§ valamint 5.§ 6.§-a. 
 
 
   Markó József            Dr. Szinay József 
   polgármester      jegyző 
 
 
7./ ELTE Biológiai Állomás védetté nyilvánítása 
Előterjesztő: Szabó Csaba KvB elnök       
 
Szabó Csaba ismerteti az előterjesztést. Az anyag már többször volt a bizottság előtt. A szakhatóságok jóváhagyták a 
védetté nyilvánítást. A bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 54/2007. (XI. 29.) számú rendelete 
az ELTE Biológiai Állomás helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról 

 
Göd Város Önkormányzata a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§. (1) b. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 
1.§. 

 
(1) Az önkormányzat helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja az ELTE Biológiai Állomás területét 

az ott található épületekkel és növényzettel együtt. 
(2) Az állomás a 367. helyrajzi számú belterületi ingatlanon helyezkedik el. 
(3) Az ingatlan területi kiterjedése 5 hektár és 5679 m2. 
 

2.§. 
 

A védelem alá vont természeti területet a bejáratnál 
„ELTE BIOLÓGIAI ÁLLOMÁS HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET” 

feliratú táblával kell ellátni. 
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3.§. 

A védetté nyilvánítás indoka 
 

(1) Az ELTE Biológiai Állomás területén az ártéri erdőtársulások olyan maradványai figyelhetők meg, amelyek 
valamikor a Duna mentén nagy területeken megtalálhatóak voltak. Az arborétum természetes állapotban 
meghagyott részein a mélyebb fekvésű területekre jellemző puhafás ligeterdők és a magasabb fekvésben 
előforduló keményfás ligeterdők maradványai egyaránt fellelhetők. 

(2) A területen jelentős számban fordulnak elő védett növény- és állatfajok, mind a természetközeli állapotú 
erdőfoltokban mind az arborétum exóta növényekkel borított részein. 

(3) Kiemelt botanikai és tudományos értéket képvisel a kialakított arborétum, különleges exóta növényeivel, tavaival 
és létesítményeivel.  

(4) Kultúrtörténeti és tudományos értéket képvisel maga a kialakított kert, a volt Huzella-birtok és a kialakított 
kísérleti területek, a tudományos munkát szolgáló épületek. 

(5) A kertben található a Huzella család sírhelye, amely 2006 óta a Nemzeti Sírkert része. 
(6) A kert területén olyan források fakadnak, melyek a törvény erejénél fogva országos jelentőségű védett természeti 

értéknek számítanak. 
 

4.§. 
A védetté nyilvánítás célja 

 
(1) A természeteshez közeli állapotú ártéri erdőmaradványok és az erdőben található védett természeti értékek 

növények, állatok megőrzése. 
(2) A területen kialakított arborétum növény-együttesének, ritkaságainak megőrzése, az arborétum helyreállítása. 
(3) A kert, mint – a város életében jelentős szerepet játszó – kultúrtörténeti emlék megőrzése, helyreállítása. 
(4) A területen folytatott és ma is folyó tudományos kutatás kísérleti területeinek, megőrzése, a tudományos 

tevékenység folytatása. 
(5) A város lakosságának felüdülését, kikapcsolódását, pihenését szolgáló, valamint környezettudatosságának 

növelését célzó, bemutató és oktatási jellegű, korlátozottan látogatható tanösvény létrehozása. 
 

5.§. 
 

A területen található védett értékek az 1-3. mellékletekben kerülnek felsorolásra. 

 
6.§. 

Kezelési előírások a védett területre vonatkozóan 
 
(1) A terület kezelése során be kell tartani a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény védett természeti 

területekre vonatkozó előírásait. 
(2) A védett területen bármely tevékenység végzése csak a természetvédelmi értékek védelmének biztosítása mellett 

történhet. 
(3) A természetvédelmi hatóság engedélyéhez illetve szakhatósági hozzájárulásához kötött tevékenységek körét az 

1996. évi LIII. tv. 38-39 §-a részletezi. Kivételt képez a 38 § (1) a) pontja alá tartozó – az ELTE illetve az MTA 
Dunakutató tevékenységi körébe tartozó – kutatások folytatása, mely az eddigi tevékenység folytatásaként a 
védett területen tovább is végezhető. 1996. évi LIII. tv. 38.§.(4) bekezdés alapján a kezelési terv határozza meg a 
területen folytatható tevékenységek feltételeit. 

(4) A területen csak bemutató, oktatási, nevelési, kutatási és szemléletformálási tevékenység folytatható, 
engedélyezhető. 

(5) A védett területet egységesen kell kezelni. Egyes részei funkcionálisan nem választhatók le és nem kezelhetők 
függetlenül. 

 
7.§. 

Természetközeli erdőfoltok kezelési előírásai 
 
(1) A természetközeli állapotú erdővel borított területek kiterjedése nem csökkenhet. 
(2) A területre jellemző őshonos fafajok alkalmazásával az erdőterület állapotának javítására kell törekedni. Szükség 

esetén el kell kezdeni a terület felújítását, oly módon, hogy a folyamatos erdőborítást meg kell tartani. 
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(3) A területen a látogatókra esetleg balesetveszélyes állapotú őshonos fák kivágását is csak kivételes esetben szabad 

megengedni! Ezeket a száraz fákat nem szabad eltávolítani illetve csak a veszélyes ágak eltávolítása 
megengedhető! 

(4) A terület eredeti flórájához nem tartozó idegenföldi és tájidegen fafajok, nemesített illetve kertészeti alfajok, 
változatok a természetközeli állapotú területre nem telepíthetők. Ezeket a területeket egyértelműen le kell 
határolni. 

(5) Az esetleges fakitermelési tevékenységet és a kitermelt fa elszállítását télen, a vegetációs időn kívül úgy kell 
végezni, hogy az nem károsíthatja az erdő aljnövényzetét és talaját. 

 
8.§. 

Az arborétum exótákkal telepített részeinek kezelési előírásai 
 
(1) A mesterségesen kialakított növény együttes csak folyamatos kezeléssel tartható fenn. Ennek érdekében 

gondozni kell a növénytelepítéseket, pótolni kell az eltűnő gyűjteményi fajokat és – a gyűjteményi területen – 
meg kell akadályozni az oda nem illő fajok betelepülését. A meglévő növényzet fenntartására, a park 
helyreállítására kell törekedni. 

(2) A növényállomány bővítése, az arra alkalmas – nem természetközeli erdőállománnyal borított - területeken 
megengedett. A gyűjtemény fejlesztésében a nemesítés és a nemzetközi magcsere mellett, a hazai élőhelyekről 
történő betelepítés játszhat szerepet, melyhez – védett fajok és védett területekről történő betelepítés esetén - az 
illetékes természetvédelmi hatóság engedélyét be kell szerezni. 

(3) A gyepet a vegetációs periódusban folyamatosan gyomtalanítani, nyírni kell. 
 

9.§. 

A tavak és kisvízfolyások kezelési előírásai 
 
(1) A természetes és mesterséges tavak és vízfolyások állapotát meg kell őrizni 
(2) A tavakba csak őshonos halfajok és egyéb vízi élőlények csak olyan számban telepíthetők, amely nem 

veszélyezteti a víz természetes állapotát. 
(3) A kertben található tavakban horgászni tilos. 
 

10.§. 

Épületek és építmények kezelési előírásai 
 
(1) A területen álló épületek és épített elemek helyreállítási tevékenysége során a természeti értékek és a talaj 

károsodását el kell kerülni. 
(2) Az épületek csak oktatási, kutatási és ismeretterjesztési célra használhatók illetve szolgálati lakásként tarthatók 

fenn. 
(3) Új épületek és közjóléti létesítmények csak minimális mértékben, a kert közjóléti funkciójának jobb kielégítése 

érdekében a természeti értékek megőrzése mellett, a helyi építési szabályzatban foglaltakkal egyetértésben, tájba 
illesztett, esztétikus formában helyezhetők el. 

(4) A botanikus kerti munka számára fontos kiszolgáló területeken természetvédelmi érték nincs, de meg kell 
akadályozni a terület elgyomosodását, kézi vagy gépi kaszálással. 

 
11.§. 

Egyéb kezelési előírások 
 

(1) A terület fenntartására megfelelő létszámú személyzetet kell alkalmazni. 
(2) A terület látogatását a város lakossága és az érdeklődők részére a természetvédelmi kezelő és a város közt külön 

megállapodás keretében időszakosan biztosítani kell. 
(3) A terület kezelője látogatási szabályzatot készít és gondoskodik a kihirdetéséről. 
(4) A terület kezelője az arborétum területén útjelző és tájékoztató táblák, valamint a fajneveket mutató táblákat 

helyez el. 
(5) További kezelési előírások tekintetében a kezelési tervet kell figyelembe venni. 
 

12.§. 
Természetvédelmi hatósági jogkörök 

 
(1) A védelem alá vont természeti emlékekkel kapcsolatos első fokú természetvédelmi hatósági jogkört az 1996. évi 

LIII. törvény felhatalmazása alapján a jegyző gyakorolja. 
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(2) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a védett terület egyedek természetes állapotának 

megváltoztatásához. 
(3) A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természetvédelmi terület állapotát károsító 

vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységet. 
 

13.§. 
 

(1) A természetvédelmi terület kezelőjét az ELTE jelöli ki. 
(2) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni a védetté nyilvánítás ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzését. 
 

14.§. 
Tiltott tevékenységek és korlátozások az állomás területén 

 
(1) Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természetvédelmi terület állapotát 

közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti. 
(2) Gondoskodni kell a védett természeti emlék fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között 

a talajviszonyok és a vízháztartás megőrzéséről. 
 

15.§. 
Szabálysértés 

 
(1) Aki jelen rendelet előírásait megsérti, szabálysértési, illetve természetvédelmi bírsággal sújtható. 
(2) A jelen rendelet mellékleteiben felsorolt természeti értékek védelmére vonatkozó szabályok megsértése esetén a 

környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény továbbá az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. 
(XII.28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni. 

(3) A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a kártérítési felelősség, 
valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó 
kötelezettség teljesítése alól. 

 
16.§. 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

  
  

jegyző polgármester 
 

1. számú melléklet 

A terület botanikai értékei 

Természetközeli erdőmaradványok 
 A területre jellemző puhafás (fűz-nyár) ligeterdők maradványai (Salicion albae, Senecioni sarracenici-Populetum 

albae) 
 A terület magasabb fekvésű területeit jellemző keményfás (tölgy-kőris-szil) ligeterdők (Scillo vindobinensis-

Ulmetum) maradványai 
A természetközeli erdőmaradványok uralkodó fafajai a fehér nyár (Populus alba), és a fehér fűz (Salix alba), 
amelyek jelentős számban találhatók a területen. Elegyfafajai közül a fekete nyár (Populus nigra) és a rezgőnyár 
(Populus teremula) fordul elő nagyobb számban. Jellemző cserjefajai közül találkozhatunk a kutyabenge (Frangula 
alnus), a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a kányabangita (Viburnum opulus), az egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna) egyedeivel. A jellegzetes koronába kúszó liánnövények közül előfordul az erdei iszalag (Clematis 
vitalba) és a komló (Humulus lupus). Az ártér magasabb fekvésében található keményfás ligeterdő előfordulását 
mutatja a természetes úton szaporodó kocsányos tölgy (Quercus robur) és a vénic szil (Ulmus laevis) egyedek. 
 
A létesített arborétum botanikai értékei 
A kert jelentős részében arborétum jelleggel különböző idegenföldi (exóta) fák, fásszárú növények kerültek 
telepítésre. A telepített fajok és változatok száma jelentős. 

Zárvatermők 
Juharok (Acer), vadgesztenye (Aesculus), bálványfa (Ailanthus), Akebia, éger (Alnus), Aralia, Aristolochia, Aruncus, 
borbolya (Berberis), nyír (Betula), Brousonetia, puszpáng (Buxus), nyáriorgona (Buddleia), Calycanthus, Caragana, 
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gyertyán (Carpinus), Campsis, szelídgesztenye (Castanea), szivarfa (Catalpa), Celastrus, Cercis, Chaenomeles, 
Clematis, dudafürt (Colutea), som (Cornus), mogyoró (Corylus), cserszömörce (Cotinus), madárbirs (Cotoneaster), 
galagonya (Crataegus), boroszlán (Daphne), Diospiros, Deutzia, ezüstfa (Elaeagnus), Erica, kecskerágó (Euonymus), 
Epimedium, Evodia, bükk (Fagus), Ficus, Forsythia, Fontanesia, Kőris (Fraxinus), rekettye (Genista), lepényfa 
(Gleditsia), borostyán (Hedera), Hybiscus, homoktövis (Hippophae), Hydrangea, Indigofera, Jasminum, dió 
(Juglans), Kerria, csörgőfa (Koelreuteria), Kolkwitcia, aranyeső (Laburnum), Lespedeza, Leycesteria, fagyal 
(Ligustrum), Tulipánfa (Liliodendron), lonc (Lonicera), ördögcérna (Lycium), Magnolia, Mahonia, alma (Malus), 
eperfa (Morus), Pachysandra, bazsarózsa (Paeonia), Parthenocissus, Paulownia, Provskia, Phellodendron, 
Physocarpus, Philadelphus, Pieris, Periploca, platán (Platanus), Polygonum, nyárfa (Populus), Potentilla, 
Phyllostachys, Prunus, Ptelea, Pyracantha, tölgy (Quercus), benge (Rhamnus), Rhus, Rhodotypos, ribizke (Ribes), 
rózsa (Rosa), szeder (Rubus), Ruta, fűz (Salix), Salvia, bodza (Sanbucus), Securinega, Skimmia, Solanum, Sophora, 
berkenye (Sorbus), Sorbaria, gyöngyvessző (Spiraea), Symphoricarpos, orgona (Syringa), Tamarix, hárs (Tilia), szil 
(Ulmus), bangita (Viburnum), Vinca, Weigela, Wisteria, pálmaliliom (Yucca), Zelkova. 

Nyitvatermők: 
Jegenyefenyő (Abies), Calocedrus, Cedrus, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cupressus, páfrányfenyő (Ginkgo), 
boróka (Juniperus), vörösfenyő (Larix), luc (Picea), Pinus, mammutfenyő (Sequoia), Sequoiadendron, mocsárciprus 
(Taxodium), tiszafa (Taxus), Thuja, Thujopsis. 
 

2. számú melléklet 

Zoológiai értékek 

Fészkelő madárfajok 
A kert területén illetve a környező erdőkben 1985 és 2007 között összesen 82 madárfajt figyeltek meg, melyből az 
időszak alatt költött 45 faj. A legjelentősebb madárfajok a következők: 
Kisvöcsök, szürkegém, fehér gólya, tőkés réce, dankasirály, ezüstsirály, örvös galamb, vadgerle, kakukk, jégmadár, 
búbosbanka, nagy tarkaharkály, feketerigó, énekes rigó, barátposzáta, kormos légykapó, örvös légykapó, szürke 
légykapó, rozsdás csaláncsúcs, cigány csaláncsúcs, vörösbegy, fülemüle, kékcinege, széncinege, csúszka, sárgarigó, 
tövisszúró gébics, szürkevarjú, vetési varjú, csóka , szajkó, szarka, seregély, erdei pinty, zöldike, tengelic, süvöltő, 
meggyvágó, citromsármány. 

Halak 
sügér (Perca fluviatilis), bodorka (Rutilus rutilus), ezüstkárász (Carassius gibelio), vörösszárnyú keszeg(Scardinius 
erythrophthalmus), csuka (Esox lucius) 

Kétéltűek 
Kecskebéka (Rana aesculenta), Erdei béka (Rana dalmatina), Zöld varangy (Bufo viridis), Barna varangy(Bufo bufo), 
Leveli béka (Hyla arborea) 

Hüllők 
Vízisikló (Natrix natrix), Kockássikló (Natrix tesselata) 

Emlősök 

Rovarevők 
Keleti sün (Erinaceus concolor), Erdei cickány (Sorex araneus), Keleti cickány (Crocidera suaveolens), Törpe 
cickány (Sorex minutus), Vakond (Talpa europea) 

Denevérek 
Patkós denevérek (Rhinolophidae), Simaorrú denevérek (Vespertilionidae), Szürke hosszú-fülű denevér (Plecotus 
austriacus), Korai denevér (Nyctalus noctula), Törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus), Kései denevér (Eptesicus 
serotinus) 

Rágcsálók 
Közönséges mókus (Sciurus vulgaris), Mezei pocok (Microtus arvalis), Erdei pocok (Clethrionomys glareolus), Házi 
egér (Mus musculus), Közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus), Sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis), 
Törpeegér (Micromys minutus), Vándorpatkány (Rattus norvegicus), Nagy pele (Glis glis), Mogyorós pele 
(Muscardinus avellanarius) 
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Ragadozók 
Vörös róka (Vulpes vulpes), Nyest (Martes foina), Borz (Meles meles) 

Patások 
Őz (Capreolus capreolus) 
 

3. számú melléklet 

Egyéb természeti és épített értékek 

Tavak és vízfolyások 
A tórendszer vízfelülete 2501 m2 
A források térképi koordinátái: 
 
Ssz EOV X EOV Y Tengerszint feletti magasság (m) 
1 656245 259843 112 
2 656031 259782 110 
3 656030 259779 110 
4 656031 259772 111 

Kulturális és esztétikai értékek 
• A Huzella–villa önmagában – igaz kissé átépítve - és a kerttel együtt is építészeti és kultúrtörténeti emlék, 
• A Nemzeti Sírkert része a Huzella család sírhelye, 
• A tanösvény rendszertani egységbe fogja majd a kertben található természeti értékeket, 
• A rendszeresen gondozott virágágyások és pihenőhelyek. 

Tudományos értékek 
• Az A épületben viselkedéstani kutatások, 
• a Tenyészházakban madár és emlős tenyészállományok, 
• a Dunakutató Állomás épületében vízkémiai kutatások, 
• a fákra szerelt mesterséges madárodúk segítségével pedig madártani kutatások folynak, 
• hétvégeken és a nyári iskolai szünidőben óvodások és kisiskolások részére természetbúvár órák vannak. 
 
 
 
8./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.       
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület a határozati javaslatot 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

288/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a 232/2007. (IX. 26.) sz. Ök. határozatát az alábbiakkal módosítja: 
Elhatározza, hogy a tulajdonát képező 3030, 3079/3, 3079/5, 3079/6 hrsz-ú ingatlanok megosztásával és 
határrendezésével - az alábbi táblázat, valamint jelen határozat mellékletét képező változási vázrajz és rajzi 
munkarész szerinti - alábbi ingatlanokat alakítja ki: 3030/1, 3030/2, 3030/3, 3030/4, 3030/5, 3030/6. 
Ezen ingatlanok művelési ágát a táblázatban, valamint a változási vázrajzban foglaltak szerint kívánja megjelölni:  
 

Változás előtt Változás után 
Hrsz. Művelési ág Terület m2 Hrsz. Művelési ág Terület m2 
3030 Kivett közterület 7207 3030/1 Kivett közterület 6241 
3079/3 Kivett út 550 3030/2 Kivett beépítetlen terület 1129 
3079/5 Kivett közterület 1066 3030/3 Kivett beépítetlen terület 1076 
3079/6 Kivett út 287 3030/4 Kivett beépítetlen terület 1662 
   3030/5 Kivett beépítetlen terület 2009 
   3030/6 Kivett közterület 6993 
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A testület a rendelet-tervezetet 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

 
Göd Város Önkormányzatának 55/2007.(XI. 29.) sz. Ök. rendelete  

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló  
18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
Az 1. sz. melléklet 207. sorszáma alatt található 3030 hrsz-ú ingatlanból, a 212. sorszám alatt található 3079/3 hrsz-ú 
ingatlanból, a 213. sorszám alatt található 3079/5. hrsz-ú ingatlanból, valamint a 214. sorszám alatt található 3079/6. 
sz. alatt található ingatlanból ezen rendelet mellékletét képező változási vázrajz és rajzi munkarész alapján 
kialakításra kerülő  3030/1 és 3030/6 hrsz-ú ingatlanokat forgalomképtelen vagyon körébe, a 3030/2 3030/3, 3030/4., 
3030/5,. hrsz. alatti ingatlanokat forgalomképes vagyon körébe sorolja az alábbiak szerint:   
 

Sorszám Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Rendeltetése Tulajdoni 
hányad 

Ingatlan területe 
(m2) 

Forgalomképesség 
szempontjából besorolása 

      Forgalomképes=5 
Forgalomképtelen=1 
Korlátozottan forgalomképes= 3 

213/1. 3030/1 Göd belterület 
3030/1 

Kivett közterület 1/1 6241 Forgalomképtelen= 1 
 

213/2. 3030/2 Göd belterület 
3030/2 

Kivett 
beépítetlen 
terület 

1/1 1129 Forgalomképes=5 
 

213/3. 3030/3 Göd belterület 
3030/3 

Kivett 
beépítetlen 
terület 

1/1 1076 Forgalomképes=5 
 

213/4. 3030/4 Göd belterület 
3030/4 

Kivett 
beépítetlen 
terület 

1/1 1662 Forgalomképes=5 
 

213/5. 3030/5 Göd belterület 
3030/5 

Kivett 
beépítetlen 
terület 

1/1 2009 Forgalomképes=5 
 

213/6. 3030/6 Göd belterület 
3030/61 

Kivett közterület 1/1 6993 Forgalomképtelen=1 
 

 
2.§ 

 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
9./ Elővásárlási jogról történő lemondás a 037/43-69 hrsz-ú ingatlanok tekintetében 
Előterjesztő: Szegedi Sándor        
 
Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. A temetőtáblában lévő területről van szó. A cég a magántulajdonosoktól 
vásárolná meg a területet. A szabályozási tervet is jobban tudnák befolyásolni, akkor, ha kevesebb tulajdonossal kell 
tárgyalni. A VfB megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúan elfogadta. 
 
Rábai Zita kérdése, miért nem él az önkormányzat azzal, hogy a jogával, hogy a területet megvásárolja és belterületbe 
vonást követően értékesíti az ingatlanokat? 
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Markó József elmondja, hogy már próbálta ezt az önkormányzat a fürdő-táblánál, de nem vált be.  
 
Szegedi Sándor a véleménye az, hogy a költségvetés jelenlegi helyzetében az az elsődleges szempont, hogy külső 
tőke bevonásával tudjanak fejleszteni.  
 
Rábai Zita szerint az önkormányzat egyik lehetséges bevétele lehetne, ha belterületi ingatlanokat értékesítene.  
 
Szegedi Sándor most arra törekszenek, hogy legyen intézményi területe az önkormányzatnak.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy van-e valamilyen ellentételezése a lemondásnak?  
 
A testület az előterjesztést 11 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

289/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Lemond a 037/43-69 hrsz-ú területekre vonatkozó elővásárlási jogáról Dr. Bognár Mihály ügyvéd által képviselt 
Avens Limited Company (Foli street, Írország ) javára az alábbi feltételekkel: 
- A jelenlegi tulajdonosokkal az adás-vételi előszerződések kerüljenek megkötésre. 
- A belterületbe vonáshoz szükséges földhivatali munkarészeket (megosztás, helyszínrajz, termelésből kivonás) a 
beruházó saját költségén végezze el. 
- A belterületbe csatolást követően a közművek kiépítésének költségét (víz, villany, gáz, csatorna, út) beruházó viseli. 
- 0,8 ha közművel ellátott területet térítésmentesen az önkormányzat részére átad, ugyanezen táblán belül. 
Felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
10./ Magánóvodák támogatása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester      
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy az önkormányzatnak kötelessége lesz az óvodai nevelés biztosítása a szülői igények 
alapján. 
 
Mikesy György szerint az önkormányzat bízatta a magánóvodák megnyitását.  
 
Kruzslicz István szerint nem tudják azt, hogy a szülők mennyit fizetnek egy gyerek után. Mennyivel lesz kevesebb a 
szülőknek a fizetési kötelezettsége akkor, ha az önkormányzat támogatást nyújt?  
 
Detre László kérdése, hogy a szülők mennyire vállalták önkéntesen a magánóvodát? 
 
Nógrádi Gergely szerint a támogatás nem a szülők terheit csökkenti majd, de a döntést hagyják meg az óvodáknak. 
 
Dr. Pintér György kéri, készítsenek egy olyan kimutatást, hogy melyik évben hány gyerek fog óvodába és iskolába 
menni. A PEKB azért nem szavazta meg az előterjesztést, mert nem tudták, hogy hány gyerekről van szó.  
 
Csányi József szerint kötelességük támogatni minden olyan óvodát, ami leveszi a város válláról a terheket.  
 
Lenkei György fogadjanak el egy olyan határozatot, hogy az összegre később térnek majd vissza. Javasolja, hogy az 
egyebekben szereplő családi napközit ez után a napirend után tárgyalják meg. 
 
Dr. Szinay József szerint a magánóvodába járó gyerekek szülei vélhetően azért járatják a gyerekeket a 
magánóvodába, mert jobb szolgáltatást kaphatnak ott.  
 
Sellyei Noémi a statisztika késztése folyamatban van. Amennyiben túllépik az engedélyezett létszámot, akkor 
kvótamegvonással fog járni. 
 
Rábai Zita kéri, hogy hozzon a testület határozatot arra, hogy készüljön demográfiai kimutatás. 
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A testület a javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

290/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy készítsen demográfiai kimutatást a városban élő gyermekekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Nógrádi Gergely szerint az agglomerációban a gyereklétszám másként változik, mint az országban. Amennyiben nem 
tudnak minden gyereket felvenni az önkormányzati óvodába, akkor a magánóvodákat támogatni kell.  
 
Dr. Pintér György az alapprobléma az, hogy az állami normatíva nem fedezi az óvoda működtetését. Véleménye 
szerint a támogatás nem vesz le terhet az önkormányzat válláról. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy az óvodák maximális létszámon működnek. Javasolja, hogy fontolják meg a 
javaslatait. 
 
Kruzslicz István szerint eddig is el tudták helyezni a gyerekeket az óvodában. 
 
Nógrádi Gergely szerint amennyiben a magánóvodából átjönnének a gyerekek az önkormányzati óvodába, akkor az a 
városnak nagy terhet jelentene.  
 
Csányi József javasolja, hogy döntsenek. 
 
Markó József javasolja, hogy döntsenek egy összegről, amivel tervezni tudnak. 
 
Rábai Zita javasolja, hogy most ne döntsenek most összegről, hanem majd a költségvetésnél határozzák meg.  
 
A testület a B variációt 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 

291/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatást nyújt a magánóvodákba járó gödi gyermekek szüleinek. A támogatás összege a 2008. évi költségvetés 
függvényébe kerül meghatározásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
A bölcsőde kisépületének hasznosításáról című napirend előrevételét 13 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
11./ Bölcsőde kisépületének hasznosítása 
Előterjesztő: Lenkei György  
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Az intézmény működtetése a városnak nem kerülne pénzébe. 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy miről fognak szavazni? 
 
Lenkei György ismerteti a határozati javaslatot. Javasolja, hogy a szerződéseket a jogászok készítsék elő 
megfelelően.  
 
Mikesy György kérdése, van-e arra lehetőség, hogy egy évre kössenek szerződést?  
 
Detre László kérdése, hogyan lehet különválasztani a különböző korú gyermekeket?  
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Dr. Pintér György javasolja, hogy a határozatba kerüljön be, hogy gödi gyerekek elhelyezése céljából és 
önkormányzati támogatás nélkül.  
 
Rábai Zita hiányolja, hogy gödi szervezetek nem jelentkezhettek erre a feladatra. 
 
Lenkei György úgy gondolja, hogy a polgármestert hatalmazzák fel a szerződés megfogalmaztatására és aláírására.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy több javaslat érkezett be hozzá, de feladták a megvalósítást.  
 
Markó József összefoglalja a határozati javaslatot. A haszonkölcsön szerződés egy évre szólna és az önkormányzat 
nem tud hozzá támogatást biztosítani és a működtető tartaná fenn az épületet. 
 
Mikesy György javasolja, hogy a kistérségi társulás kösse meg a szerződést az egyesülettel, mert akkor megnyílik 
azzal a lehetőség, hogy kistérségi normatívát kaphasson. 
 
Dr. Nyitrai Judit jelenleg két szerződéskötésről beszélnek. Az egyik az ingatlanra vonatkozik, a másik pedig az 
ellátási szerződés.  
 
Dr. Szinay József vegyék figyelembe azt, hogy kb. 60 m2-es helyiségről van szó.  
 
Dr. Pintér György szerint a kistérségbe szeretne tevékenységet folytatni. 
 
Mikó Istvánné az épület alkalmas arra, hogy a helyettes szülői hálózatot működtessenek. A kistérségben is van 
fogadóképesség a szolgáltatás beindítására. A családi napközi engedélyeztetését el kell indítani. 
 
Markó József javasolja, hogy a szerződést előkészítik és a decemberi ülésre kiküldik a képviselőknek. Javasolja, hogy 
az elhangzottakat szavazzák meg. 
 
Dr. Nyitrai Judit az ellátási szerződést vissza kell hozni a testület elé. A használatba adásról lehet most dönteni. 
 
A testület a javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

292/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a decemberi testületi ülésre készítse elő a régi bölcsőde kis épületének hasznosítására 
vonatkozó szerződés-tervezetet és terjessze a testület elé. 
 
Határidő: 2007. december 13. 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
12./ Bozóky Gyula Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester      
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

293/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Bozóky Gyula Alapítvány részére 250.000 Ft-ot utal át a római katolikus templom díszkivilágítására, a 
Dunakanyar Takarékszövetkezet 64700069-10025080 sz. számlájára.  
A támogatás a 9. sz. körzet képviselői keretéből fizetendő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
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12./ Műjégpálya üzemeltetésének támogatása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester      
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Ismerteti a határozati javaslatokat. Kéri, hogy a B verziót fogadják el. 
Felmerült a Németh László Általános Iskola melletti terület is ahová a pályát elhelyezhetnék.  
 
Markó József kérdése, hogy milyen terhelést jelent a jégpálya a környezetre? 
 
Bálint András elmondja, a hűtőgép 35 dB-en működik. Egy sík területre van szükség. A pálya maga 15x30 m.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy mikor indulhat a jégpálya? 
 
Bálint András január 1-től indulhatna.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy a többi terület csak alternatíva a Kincsem mellé, vagy valami ellene szól. 
 
Kruzslicz István egyet tud érteni azzal, hogy ne a Kincsem előtt legyen a jégpálya, mivel ott nincs parkolási 
lehetőség. A jégpálya helyének vagy a fürdőt vagy az alsógödi jégpályát támogatja. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy az öltöző és melegedő helyisége plusz terület?  
 
Bálint András igen. 
 
Csányi József szerint olyan helyre kellene telepíteni a pályát, ahol nem kell elbontani 3 hónap után. 
 
Szabó Csaba javasolja, hogy a felsőgödi kis focipályát javasolja területnek. 
 
Bertáné Tarjányi Judit azért javasolta a Kincsem udvart, mert ott már van szociális helyiség és látványosságnak is 
megfelelő. 
 
Rábai Zita egyet tud érteni a felsőgödi focipályához.  
 
Dr. Bognár László az alsógödi focipályát javasolja területnek. 
 
Dr. Pintér György kérdése mennyibe kerülne kb egy jegyár? 
 
Bálint András kb. 600 Ft.  
 
Dr. Pintér György mekkora az érdeklődés, hány parkolóra van szükség? 
 
Bálint András kb. 150-200 fő.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy ki lenne a szerződő partner? 
 
Bálint András  a sportegyesület.  
 
Sellyei Noémi szerint a strand környékén nagy a parkolási lehetőség. 
 
Dr. Nyitrai Judit kéri, hogy olyan területbe gondolkodjanak, ami az önkormányzat kezelésébe van és nem az SE 
kezelésében. 
 
Mikesy György kérdése, hogy a Petőfi térre miért nem lehet tervezni?  
 
Nógrádi Gergely min múlik az, hogy kap-e sátrat a pálya vagy sem? 
 
Bálint András a kihasználtsága. 
 
Csányi József a Feneketlen tónál javasolja a pálya felállítását. 
 
Szegedi Sándor összefoglalja a területeket.  
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Szabó Csaba szerint az SE-vel meg lehetne állapodni a felsőgödi sportpályáról. 
 
Detre László szerint a Petőfi térről lakossági fórumot kell tartani. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják meg és addig tárgyalja még meg a VfB.  
 
Rábai Zita vegyék figyelembe a parkolási lehetőségeket és az egyéb kiszolgáló helyiségeket.  
 
Kruzslicz István javasolja, hogy keressék meg a sportegyesületet a pálya elhelyezésével.  
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy a mai ülésen szülessen döntés.  
 
Kruzslicz István ügyrendi javaslata, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a tárgyalásra az SE-vel és amennyiben 
lehetséges, akkor írja alá a megállapodást. 
 
Szabó Csaba javasolja, hogy a helyszínről a testület a következő ülésen döntsön. 
 
Felsőgödi sportpálya melletti aszfaltos rész: 10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
Strand melletti terület: 6 igen, 2 nem, 5 tartózkodás 
Csapatpihenő melletti terület: 4 igen, 5 nem, 4 tartózkodás 
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy fel kell hatalmazni a polgármestert a tárgyalásra és a szerződés aláírására.  
 
Markó József összefoglalja a feltételeket. A vállalkozó feladata a  közművekre csatlakozás, az engedélyek beszerzése.  
 
Dr. Nyitrai Judit két szerződés megkötésére hatalmazza fel a testület a polgármestert, az egyik az SE-vel kötendő. 
 
A testület a javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

294/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a Gödi Drago Skorpiók Sportegyesület megalakulását. Javasolja, hogy a felsőgödi sportpálya melletti 
aszfaltos részen a Drago Skorpiók Sportegyesület felállítson és üzemeltessen 15x30 m-es nyitott mobil jégpályát. A 
bérleti szerződés 10 évre biztosítaná a lehetőséget azzal a feltétellel, hogy amennyiben a megjelölt terület fejlesztés 
alá kerül, új területet biztosít a műjégpálya felállítására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
13./ Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László elmondja, hogy az ÜJKB együttes ülést tartott a másik két település ügyrendi bizottságával. Mind a két 
település a C variáns mellett foglalt állást. Göd bizottsága a D alternatíva mellett foglalt állást. A bizottsági ülésen 
egyezség nem jött létre. A testületen múlik, hogy melyik alternatíva mellett döntenek.  
 
Dr. Nyitrai Judit kiegészít, hogy amennyiben a D alternatívát fogadják el, akkor Mogyoród nem csatlakozik január 1-
ével a kistérséghez. Amennyiben nem sikerül ma elfogadni a C alternatívát, akkor tegyenek javaslatot az A 
alternatívára. 
 
Markó József ismerteti a határozati javaslatot.  
 
D variáció elfogadása: 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

295/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Hozzájárul ahhoz, hogy a Dunakeszi – Fót – Göd Többcélú Kistérségi Társuláshoz Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzata 2008. január 1-i nappal csatlakozzon azzal a feltétellel, ha Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a 
társulási megállapodás 2008. január 1. napján hatályos rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

296/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunakeszi – Fót – Göd Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztésben 
szereplő „D” jelzésű alternatíva szerint elfogadja. 
/A társulási megállapodás módosítása a határozat mellékletét képezi/ 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Markó József amennyiben ez nem talál támogatásra a kistérségben, akkor javasolja, hogy Mogyoród csatlakozásával 
maradjon a mostani variáció, ami az anyagban az A variáció.  
 
A javaslatot a testület 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

297/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy határoz, hogy amennyiben a többi település a 296/2007. (XI. 28.) sz. határozattal nem ért egyet, akkor javasolják 
Mogyoród felvételét a Kistérségi Társulásba a jelenleg hatályban lévő szavazási mód megtartásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
14./ TESZ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató       
 
Dr. Hetényi Tamás ismerteti az előterjesztést. 
 
A bizottság az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

298/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Településellátó Szervezet Alapító Okiratát elfogadja, egyúttal a 79/2003 sz. Ök. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 

A l a p í t ó    o k i r a t a 
 

1.) A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet – rövidítve TESZ.  
2.) Jogelődje: a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet – rövidítve GAMESZ. 
3.) Alapító szerve: a jogelőd GAMESZ-t, Göd Város Önkormányzatának jogelődje a Göd Nagyközségi Tanács 
alapította, 1982. december 31.-i hatállyal, a 6/1982. sz. tanácsi határozatával.  
4.) Székhelye: 2132 Göd, Duna u. 5. 
5.) Számlavezető pénzintézete: CIB Bank ZRT. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)  
Bankfiók: CIB Bank ZRT. Dunakeszi, Casalgrande tér alatti bankfiókja (egységazonosító: CB 42759). 
6.) Bankszámlaszáma: 10700323-44107309-51100005 
7.) Adószáma: 15394026-2-1 
8.) Költségvetési törzsszáma: 13 394020 
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9.) Statisztikai számjele: 15394026 7514 322 13 
10.) Felügyeleti szerve: Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) 
11.) Gazdálkodási jogköre: önálló jogi személyiséggel bíró, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
12.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A Településellátó Szervezet egyszemélyi felelős vezetője 
az igazgató, akit az önkormányzat képviselő-testülete nevez ki és ment fel. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása 
tekintetében Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
13.) Állami (önkormányzati) feladatként ellátandó alaptevékenységei: A Szervezet alapvetően az önkormányzat 
által meghatározott feladatokat látja el.  
A feladatok lehetnek az önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok. A Településellátó 
Szervezet közszolgáltatási tevékenységei az Önkormányzat által létrehozott alább felsorolt ún. részben önálló 
költségvetési intézmények esetében a 
A.) 
• pénzügyi,- gazdasági ügyeinek intézése,  
• könyvelése,  
• a beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése, 
• a vagyonnyilvántartásának vezetése,  
• a teljes pénzforgalom biztosítása,  
• a részben önálló költségvetési intézmények önálló bérgazdálkodási hatáskörének megtartása mellett a 
munkaügyi, bérgazdálkodási feladatok ellátása, 
B.) valamint az intézmények karbantartása.  
 
A TESZ az A. pontban felsorolt feladatokat a Szervezet központi irányításán, a B. pontban felsorolt feladatot a 
Karbantartási Csoporton keresztül látja el. 
 
A részben önálló intézmények: 
Oktatási intézmények: 
• 1 sz. Óvoda 
• Kastély Óvoda 
• Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 
• Huzella Tivadar Általános Iskola 
• Pedagógiai Szakszolgálat 
      Szociális intézmények: 
• Városi Bölcsőde  
• Alapszolgáltatási Központ 
      Kulturális intézmények: 
• József Attila Művelődési Ház 
• Városi Könyvtár 
14.) A TESZ közvetlen irányítása alá tartozó tevékenységek: 
Egészségügyi feladatok vonatkozásában: 
• Iskola-egészségügyi ellátás biztosítása *   
• Védőnői szolgálat  * 
• Labor 
• Egészségházak működtetése 
Egyéb szolgáltatás jellegű feladatok vonatkozásában: 
• Konyhák üzemeltetése (A hozzá kapcsolódó gépjármű üzemeltetéssel.) * 
• Temetők fenntartása * 
• Buszüzemeltetés 
• Szemétszállítás * 
• Önkormányzati ingatlankezelés (az önkormányzat által kezelésbe átadott ingatlanok esetében) * 
• Huzella T. Tornacsarnok és Balázsovits J. Sportcsarnok üzemeltetése 
• Melegvizű strand üzemeltetése 
• Gázpalack forgalmazás 
• Albérlők Házának működtetése 
• Gondnoksági feladatok ellátása (Szakmai felettese a jegyző.) 
• Mezőőri feladatok (Szakmai felettese a jegyző által átruházott hatáskörben a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Osztályának vezetője.) 
• Közmunkások foglalkoztatása 
• Dunaparti Nyaralóházak működtetése 
• Folyékony hulladék szállítás biztosítása 
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• Útkarbantartás biztosítása 
• Szennyvíz-átemelők kezelése 
(A *-gal jelzett feladatok az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok.) 
15.) Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: A Településellátó Szervezet tevékenységét Göd Város 
Önkormányzata által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi.  
A Szervezet valamennyi tevékenységét alaptevékenységben látja el. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Mivel a Településellátó Szervezet Göd Város Önkormányzatának önálló költségvetési szerve, ez alapján az illetékes 
cégbíróságon cégbejegyzésre sem kötelezett. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgató 
 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 56/2007. (XI. 29.) sz. rendelete  
a Településellátó Szervezet Ügyrendjéről 

 
I. fejezet 

 
1.§ Jogállása 
A Településellátó Szervezet (TESZ) Göd Város Önkormányzatának felügyelete és ellenőrzése alatt működő önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
A Településellátó Szervezet jogi személy, önállóan gazdálkodik a rendelkezésre bocsátott eszközökkel, a képviselő-
testület által jóváhagyott éves költségvetésből. 
 
2.§ Felügyelete 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Településellátó Szervezet felügyeletének és ellenőrzésének gyakorlását a 
Polgármesteri Hivatalhoz utalta át. 
 
3.§ Irányítása 
A Településellátó Szervezetet Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett igazgató irányítja. A 
munkáltatói jogok megoszlását a szervezeti felépítés tartalmazza. 
 
4.§ Címe 
A Településellátó Szervezet hivatalos címe (székhelye): 2132 Göd, Duna u. 5. 
E címen működik a Településellátó Szervezet vezetése, a központi irányítás. 
Külső telephelye: 2133 Sződliget, külterület 06/66. hrsz. 
 
5.§ Számlavezető 
A TESZ bankszámláját a CIB BANK ZRT. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) vezeti.  
A bankfiók címe: CIB BANK ZRT. Dunakeszi, Casalgrande tér alatti bankfiókja (egységazonosító: CB 42759)  
 
6.§ Adóalanyiság 
A Településellátó Szervezet adóköteles és tárgyi adómentes tevékenységeket egyaránt folytat. 
Adószáma: 15394026-2-13 
 
7.§ Feladatai 
A Településellátó Szervezet a Szervezeti felépítésben rögzített költséghelyek gazdasági és műszaki feladatait látja el. 
 

II. fejezet 
A Településellátó Szervezet Szervezeti felépítése (költséghelyek) 

 
8.§ . A részében önálló intézmények és működési helyük: 
(1.) Oktatási intézmények: 
• 1. sz. óvoda (2132 Göd, Lenkey u. 13-19.) 
• Kastély Óvoda (2131 Göd, Béke u. 3., 2131 Göd, Jávorka S. u. 12-14.) 
• Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény (2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.) 
• Huzella Tivadar Általános Iskola (2131 Göd, Petőfi S. u. 48.) 
• Pedagógiai Szakszolgálat (2132 Göd, Ady E. u. 6.) 

(2). Szociális intézmények: 
• Városi Bölcsőde (2132 Göd, Rákóczi u. 142., Szivárvány Bölcsőde – 2132 Göd, Komlókert u. 19-21.) 
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• Alapszolgáltatási Központ (Idősek Klubja - 2131 Göd, Vasvári Pál u. 9., Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő 
Szolgálat – 2132 Göd, Ady E. u. 6.) 

(3). Kulturális intézmények: 
• József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti u. 72., Ady Klub – 2132 Göd, Kálmán u. 13.) 
• Városi Könyvtár (2131 Göd, Pesti u. 72., 2132 Göd, Kálmán u. 13.) 

 
9.§ . A TESZ közvetlen irányítása alá tartozó tevékenységek: 
(1). Egészségügyi feladatok vonatkozásában: 
Az alább felsorolt tevékenységek ellátása az egészségházakban történik (2131 Göd, Pesti u. 81., 2132 Göd, Kisfaludy 
u. 7.). 
• Iskola-egészségügyi ellátás biztosítása  
• Védőnői Szolgálat 
• Labor 
• Egészségházak fenntartása (a fenti két telephelyen kívül még egészségház működik a 2131 Göd, Balassi B. u. 

2. szám alatt) 
(2). Egyéb szolgáltatási jellegű feladatok vonatkozásában: 
• Konyhák üzemeltetése (2131 Göd, Petőfi S. u. 48., 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.), ételszállítás a konyhákról az 

intézmények részére 
• Temetők fenntartása (2131 Göd, Pázmány Péter u. 5., 2132 Göd, Jácint u. hrsz: 432, 2131 Göd, Pesti út hrsz: 

2527., 2131 Göd, Nemeskéri u. hrsz: 1829/2,3) 
• Huzella T. Tornacsarnok (2131 Göd, Petőfi S. u. 43.) és Balázsovits J. Sportcsarnok üzemeltetése (2132 Göd, 

Ifjúság köz 1-3.) 
• Melegvizű strand üzemeltetése (2132 Göd, Strand) 
• Albérlők Házának működtetése (2131 Göd, Nemeskéri u. 5.) 
• Gondnoksági feladatok ellátása (Polgármesteri Hivatal: 2131 Göd, Pesti u. 81., Okmányiroda: 2131 Göd, Pesti 

u. 60.) 
• Mezőőri feladatok (nem helyhez kötött tevékenység) 
• Közmunkások foglalkoztatása (nem helyhez kötött tevékenység) 
• Dunaparti Nyaralóházak működtetése (2132 Göd, Jósika u. 14.) 

(3) A központi irányítás székhelyéről (2132 Göd, Duna u. 5.) közvetlenül ellátott egyéb szolgáltatási jellegű 
feladatok: 
• Buszüzemeltetés 
• Szemétszállítás 
• Önkormányzati ingatlankezelés (az önkormányzat által kezelésbe átadott ingatlanok esetében) 
• Gázpalack forgalmazás 
• Folyékony hulladékszállítás biztosítása 
• Útkarbantartás biztosítása 
• Szennyvíz-átemelők kezelése 

       
III. fejezet 

Feladat és hatáskörök 
 
10.§  A részben önállóan gazdálkodó intézmények feladat és hatásköre 
 
(1) Az intézmények élén a képviselő-testület által kinevezett intézményvezető áll. 
Az intézményvezető feladata az általa irányított intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) 
rögzítettek feltételek szerinti megfelelő működtetés. 
(2) Az intézmények a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésből önállóan gazdálkodnak. 
(3) Az intézmények bérgazdálkodási joga önálló, ami azt jelenti, hogy az intézményvezető a költségvetésben 
jóváhagyott bérkeret terhére szabadon foglalkoztatja az intézmény szakmai előírásainak, valamint a közalkalmazotti 
törvénynek megfelelően a dolgozókat. 
A gazdálkodói önállóság azt jelenti, hogy a költségvetésen belül a felhasználás módjáról, a beszerzések helyéről 
szabadon dönthet. A pénzügyi és bizonylati fegyelem betartása minden intézmény számára kötelező. 
(4) A beszerzésekhez a Településellátó Szervezet rendelkezésére álló gépkocsikat a szabad kapacitás erejéig az 
intézmények igénybe vehetik. 
(5) Az intézmények vezetői felelősek az általuk irányított intézmény vagyonáért. 
(6) A vagyonkönyvelést az intézmények és a Településellátó Szervezet központi irányítása párhuzamosan végzi, a 
számviteli politikában rögzített értékhatárok közötti, ún. kis értékű tárgyi eszközök, valamint a kis értékű tárgyi 
eszközök értékhatárát már meghaladó tárgyi eszközök vonatkozásában. A munka,- és védőruhák esetében a részben 
önálló intézmények sajátosságaik figyelembevételével kötelesek elkészíteni az erre vonatkozó szabályzatukat. A 



 386
többi költséghelyre vonatkozóan a TESZ vezetője köteles a szabályzat elkészítésére. A munkaruhák nyilvántartása is 
ennek megfelelően vagy a részben önálló intézményekben, vagy a központban történik.  
(7) A 2 E Ft. alatti eszközök, szükség szerinti mennyiségi nyilvántartása az intézmények hatásköre. 
(8) Az élelmezést nyújtó intézményekben az élelmezési anyagok nyilvántartása az élelmezésvezető feladata. 
(9) A tisztítószer és irodaszer beszerzés az intézményvezető döntése alapján történhet központilag illetve saját 
hatáskörben. 
(10) Központi beszerzés esetén, raktáron keresztül történik a forgalmazás bizonylatolása. Saját beszerzés esetén az 
intézmény köteles anyagféleségenként nyilvántartani a készleteket. 
Az analitika egyeztetése a főkönyvi könyveléssel az intézményvezetők illetve az élelmezésvezetők feladata. 
(11) A karbantartásokra, az intézmények zavartalan működését biztosítandó ún. Karbantartási Csoport és igény esetén 
központi raktár áll rendelkezésre. 
(12) A karbantartási feladatok az intézmény által a költségvetésben e célra biztosított pénzeszközből a karbantartási 
kapacitásnak megfelelően elkészített éves ütemterv alapján kerülnek elvégzésre. 
(13) A nem tervezett feladatok indokoltságuk, a rendelkezésre álló intézményi pénzügyi fedezet és a karbantartási 
kapacitás függvényében láthatók el. 
(14) A Karbantartó Csoport által elvégzendő feladatok, valamint a Karbantartó Csoport által el nem végezhető 
(kapacitáson felüli) feladatok az intézményvezető megrendelése alapján 100 ezer forint értékhatár felett csak a TESZ 
igazgatójának bevonásával, szakmai véleményének figyelembe vételével bonyolíthatók. 
(15) A pénzforgalmi folyamatok könyvelését, a házipénztári forgalmat a TESZ központi irányítása végzi. Az éves 
költségvetést az intézményvezetők javaslatai alapján Településellátó Szervezet főkönyvelője állítja össze. Az éves 
költségvetési terv előterjesztése, a beszámolás irányítása, összefoglalása a bizottságok és a képviselő-testület elé 
terjesztése szintén a főkönyvelő feladata. 
(16) Az intézmények működésükhöz a költségvetési támogatáson felül saját bevételre tehetnek szert. A saját 
bevételek felhasználása intézményvezetői előterjesztés szerint testületi döntés alapján történhet. A bevétel alapjául 
szolgáló számlák kiállítása az intézmény feladata. 
A számlakezelésre a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadók. 
 
11.§  Az egészségügyi feladatot ellátó intézmények feladat és hatásköre 
A költségvetés összeállításához javaslatot adnak a terület szakemberei.  
Valamennyi költséghely dolgozójának munkáltatója a Településellátó Szervezet igazgatója. A költséghelyek 
gazdálkodásáért a főkönyvelő felelős. 
Az egészségügyi feladatok szakmai irányítását a  a kistérségi ÁNTSZ biztosítja; ezt a védőnők esetében a vezető 
védőnő, az iskola-egészségügy és labor esetében az illetékes vezető szakember látja el.  
 
12.§ A Településellátó Szervezet által közvetlenül ellátott szolgáltatás jellegű feladatok és hatáskörök 
Valamennyi költséghely dolgozójának munkáltatója a Településellátó Szervezet igazgatója. A költséghelyek 
gazdálkodásáért a főkönyvelő felelős. A konyhákat az élelmezésvezetők irányítják. A Karbantartó Csoportot a 
csoportvezető irányítja. A szemétszállítás irányításáért a Szemétszállítási Csoport csoportvezetője a felelős. A 
Melegvizű strandot, valamint a Huzella T. Tornacsarnokot és a Balázsovits J. Sportcsarnokot a létesítményvezetők 
irányítják. A többi terület irányítása közvetlenül a Településellátó Szervezet igazgatójához tartozik. 
 

IV. fejezet 
A TESZ igazgatója 

 
13.§ (1) A Településellátó Szervezet, mint önálló jogi személy egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
(2) A Településellátó Szervezet igazgatóját az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb 
munkáltatói jog gyakorlásának tekintetében a Göd Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
(3) Az igazgató feladata: szervezi és irányítja a Településellátó Szervezet tevékenységét. 
A Településellátó Szervezet igazgatója felelős a Településellátó Szervezet szervezett szakszerű működéséért és 
gazdálkodásáért, pénzügyi- gazdasági működéséért, a működését meghatározó szabályzatok betartásáért, a belső 
ellenőrzéséért. A Karbantartó Csoport által elvégzendő feladatok, valamint a Karbantartó Csoport által el nem 
végezhető (kapacitáson felüli) feladatok az intézményvezető megrendelése alapján 100 ezer forint értékhatár felett 
csak a TESZ igazgatójának bevonásával, szakmai véleményének figyelembe vételével bonyolíthatók. 
(4) Az igazgató munkáltatói jogkört gyakorol a Településellátó Szervezet dolgozói vonatkozásában a szervezeti 
felépítésben rögzítettek szerint. 
(5) Az évente legalább két alkalommal összehívott intézményvezetői tanácskozást a Településellátó Szervezet 
főkönyvelője mellett a TESZ igazgatója is jogosult összehívni.  
A mezőőr szakmai felettese – a jegyző által átruházott hatáskörben – a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának 
vezetője. 
(6) Felelős a műszaki jellegű szabályzatok elkésztéséért.(munkavédelem, informatika, érintésvédelem) 
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(7) A Településellátó Szervezet igazgatója utalványozásra a főkönyvelő, illetve a pénzkezelési szabályzatban 
megjelölt személy ellenjegyzésével jogosult. 
 

V. fejezet 
A TESZ főkönyvelője 

 
14.§ (1) Az igazgató általános helyettese. Irányítja és szervezi a pénzügyi és adminisztrációs munkát. 
(2) Feladatát a számviteli-, pénzügyi-, gazdálkodási jogszabályok tartalmazzák. Elkészíti az éves költségvetés 
tervezetét, melyet a helyi képviselő-testület hagy jóvá. 
A gazdálkodásról féléves és éves beszámolót készít mind a testület mind a Magyar Államkincstár felé. 
Negyedévenként köteles tájékoztatni az intézményvezetőket a költségvetési előirányzatok felhasználásáról. 
Felelős a Szervezet egészének pénzügyi-számviteli rendjéért, a pénzkezelés szabályszerű működéséért. 
(3) Az évente legalább két alkalommal összehívott intézményvezetői tanácskozást a Településellátó Szervezet 
igazgatója mellett a főkönyvelő is jogosult összehívni. 
(4) Utalványozásra az igazgató távollétében a pénzkezelési szabályzatban megjelölt személy ellenjegyzésével 
jogosult. 
(5) Elkészíti a Szervezet különböző egységeire, feladataira vonatkozó pénzügyi,- gazdasági jellegű szabályzatokat. 
 

VI. fejezet 
A központi irányítás 

 
15.§ (1) Élén a főkönyvelő áll, aki szervezi és irányítja a Szervezet munkáját. 
A Szervezet feladatai: 
(2) A főkönyvi és analitikus könyvelés vonatkozásában 
• a kapcsolódó költséghelyek pénzforgalmának Magyar Államkincstár (MÁK) programja alapján történő 

számítógépes könyvelése 
• a beérkező számlák nyilvántartása, kontírozása, pénzügyi rendezése  
• a bevételek rendszerezése, kontírozása, könyvelése 
• a könyvelés a bankszámlakivonat, valamint a házipénztári forgalom alapján történik 
• főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetése 
• mérlegjelentések, mérlegek( beszámolók) összeállítása, ÁFA kimutatás elkészítése 
• az intézmények részére adatszolgáltatás a költségvetési előirányzatok felhasználásáról 
• szükségszerinti egyeztetések 

(3) A munkaügyi-, bérgazdálkodási feladatok ellátása vonatkozásában 
• a Településellátó Szervezet igazgatójának munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók foglalkoztatásával 

felmerülő valamennyi feladat ellátása 
• havi változásjelentés elkészítése, a MÁK felé történő jelentési kötelezettségek teljesítése a teljes szervezetre  
• megbízási díjak, soron kívüli járandóságok számfejtése a teljes szervezetre 
• étkeztetéssel, étkezési jegyekkel kapcsolatos adminisztratív teendők teljes körű ellátása a szervezet egészére 
• bérnyilvántartások, bérfelhasználások vezetése valamennyi költséghelyre 

(4) A pénztár üzemeltetés vonatkozásában 
• a Szervezet egésze készpénzforgalmának biztosítása 
• az intézményekbe kiadott ún. rovatos pénztárak ellenőrzése, ezen pénztárak pénzforgalmának biztosítása 
• a Szervezet egészének bérfizetéssel kapcsolatos bérjegyzékek szétosztása, ellenőrzése 
• hóközi kifizetések bonyolítása és az ezzel kapcsolatos, szükséges feladatok ellátása 

(5) A vagyonnyilvántartás vonatkozásában 
• a Szervezet egészének ingatlan és tárgyi eszköz nyilvántartása 
• a kis értékű tárgyi eszközök, szerszámok, munkaruhák analitikus könyvelése, egyeztetése a részben önállóan 

gazdálkodó intézményekkel 
• a Szervezet egészének leltározása, selejtezése a vonatkozó szabályzat és ütemterv szerint 
• a Szervezet egészét érintő vagyon- és felelősségbiztosítás intézése 

 
VII. fejezet 

A Karbantartó Csoport 
 
16.§ (1) Élén a csoportvezető áll, aki egyben az anyagbeszerzői feladatokat is ellátja. A csoportvezető irányítja és 
szervezi a karbantartók munkáját. 
(2) A csoportvezetőnek a Karbantartói Csoport vonatkozásában a tevékenységükhöz felhasznált anyagokra 
utalványozási jogköre van. 
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(3) A csoport feladata a Településellátó Szervezethez tartozó intézmények, költséghelyek karbantartási feladatainak 
elvégzése. 
(4) A csoport önállóan bonyolítja a működési körébe tartozó intézmények karbantartási munkálatait. Feladata az 
intézmények felszereléseinek, berendezéseinek rendszeres karbantartása, a fűtés, világítás, vízellátás folyamatos 
biztosítása. Az intézményvezetők megbízása alapján a kapacitás figyelembe vételével a csoport lebonyolíthat egyéb 
költségvetési feladatokat is. 
(5) A végzett munka, a teljesített szolgáltatás, anyag- és áruszállítás hibátlanságáról, a mennyiségi és minőségi 
feltételek megtartásáról valamennyi átadás-átvétel alkalmával meg kell győződni. A Karbantartó Csoport elvégzett 
szolgáltatását munkalapon kell dokumentálni. A munkalapot a raktáros a munka megkezdése előtt adja ki, melléklete 
a munkához kapcsolódó anyag kivételezési bizonylat. A végzett szolgáltatásokat az intézmények vezetőivel 
igazoltatni kell. 
(6) Közvetlenül az intézményekhez beérkezett eszközök mennyiségi és minőségi átvételéért csak az intézmény 
vezetője a felelős. 
(7) A Polgármesteri Hivatal megrendelése alapján városi feladatokat is elláthat. 
 

VIII. fejezet 
A Szemétszállítási Csoport 

 
17.§ A csoport feladata Göd város lakossági és kommunális hulladékának ellátása, a hulladékkezeléssel kapcsolatos 
számlázási és egyéb adminisztratív feladatok  ellátása. A fentieken túl részt vesz a veszélyes hulladéknak minősülő 
hulladékok egyedi engedélyek alapján történő elszállításában. 
A csoport feladata a Szervezet teljes gépjármű forgalmának menetlevelek alapján történő elszámolása, valamint a 
gépjármű felelősség- és CASCO biztosítások intézése. 
A Településellátó Szervezet valamennyi gépjárműve üzemeltetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés.  A csoportot 
csoportvezető irányítja. 
 

IX. fejezet 
Központi raktár 

 
18.§ A raktár anyagkezelése a vonatkozó belső szabályzat alapján történik. A raktáros látja el a gázpalack 
forgalmazást is, valamint a működéshez szükséges karbantartási és egyéb anyagok bevételezését, raktározását és 
elszámolását. A raktáros folyamatosan vezeti a raktárnyilvántartást. A kezelt vagyon vonatkozásában a raktárosnak 
teljes anyagi felelőssége van. 
 

X. fejezet 
Melegvizű strand, Huzella T. Tornacsarnok és Balázsovits J. Sportcsarnok 

 
19.§ E létesítmények működtetését, irányítását egy-egy felelős vezető látja el létesítményvezetői beosztásban. 
A Melegvizű strand téli és nyári üzemmód szerint üzemel, ennek megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. 
A Tornacsarnok elsődlegesen a Huzella Tivadar Általános Iskola, a Sportcsarnok, pedig a Németh László Általános 
Iskola és Művészetoktatási Intézmény szakmai, oktatási igényeinek kielégítését szolgálja. Az iskolai oktatási időn túl 
a sportlétesítményekben a Gödi Sportegyesület részére önköltséges áron hely biztosítható az edzésekhez és a 
versenyrendezésekhez. A terem használatának időbeni beosztása, a fennmaradó kapacitás hasznosítása a felelős 
üzemvezető feladata. 
 

XI. fejezet 
Temetők 

 
20.§ A város temetői rendjének működtetése a vonatkozó szabályzatokban került rögzítésre. 
A temetővel, a sírhelyekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése a TESZ központjában történik. 
A temetőgondnok felelős a temető rendjének biztosításáért, valamint az épületek, és egyéb a temetőkben található 
műszaki létesítmények karbantartásáért. 
Az ügyfelek jelentkezése esetén a sírhelymegváltások ügyintézése, a számlák kibocsátása, valamint a temetőfőkönyv, 
parcellakönyv vezetése szintén a temetőgondnok feladata. 
Sírhelyek megváltása a temetőgondnokon kívül a TESZ központjában is lehetséges.  
 

XII. fejezet 
Kötelezettségvállalás 

 
21.§ (1) A Szervezet kötelezettségvállalásaival kapcsolatban külön a Kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés rendjéről szóló szabályzat rendelkezik.  
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(2) A Településellátó Szervezet feladatkörébe tartozó előirányzatok felhasználására, feladatok megvalósítására 
kötelezettséget a Településellátó Szervezet igazgatója a főkönyvelő ellenjegyzése mellett vállalhat. 
(3) Az intézmények kötelezettségvállalása a saját hatáskörben tartott költségvetési feladatokra terjed ki. Ezekre az 
előirányzatokra kötelezettségvállalás 300 ezer forinton felül, illetve műszaki kérdésekben 100 ezer forinton felül a 
Településellátó Szervezet igazgatójának ellenjegyzésével történhet. 
(4) A részben önálló intézményekben érvényes felelősségi köröket az intézmények Alapító okiratai, vagy Szervezeti 
és működési szabályzatai kell, hogy tartalmazzák, melyeket Göd Város Képviselő-testülete hagy jóvá. 
(5) A TESZ vezetőinek felelősségi körét, a cégszerű aláírás módját a Szervezeti és működési szabályzat II./3. pontja 
tartalmazza. 
 

XII. fejezet 
Kiadmányozási jog 

 
22.§ A kiadmányozási jogot a részben önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörben szabályozzák. A 
munkáltatói igazolások kiadása a részben önálló intézmények esetében az intézményvezetők feladata. 
A fentieken kívül a Szervezet egészét érintő tárgyban kiadmányozási joga a Szervezet igazgatójának és 
főkönyvelőjének külön-külön van. 
 

XIII. fejezet 
Intézményvezetői tanácskozás 

 
23.§ Évente legalább két alkalommal intézményvezetői tanácskozást kell összehívni, melynek vezetője a jegyző és 
összehívásáról a Településellátó Szervezet igazgatója/főkönyvelője köteles gondoskodni. 
 

XIV. fejezet 
Hatályba lépő rendelkezések 

 
24.§ (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Településellátó Szervezet 24/1996. (XI. 20.) sz. önkormányzati rendeletével 
megalkotott ügyrendje. 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 

 
299/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint elfogadja: 

 
I. FEJEZET 

 
I./1. A költségvetési szerv jogállása 
A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet – rövidítve TESZ - Göd Város Önkormányzat (képviselő-
testület) felügyelete és ellenőrzése alatt működő, önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel bíró költségvetési 
szerv.   
Jogelődje: a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet – rövidítve GAMESZ. 
Alapító szerve: a jogelőd GAMESZ-t, Göd Város Önkormányzatának jogelődje a Göd Nagyközségi Tanács 
alapította, 1982. december 31.-i hatállyal, a 6/1982. sz. tanácsi határozatával. 
A Településellátó Szervezethez tartoznak az önkormányzat ún. részben önálló költségvetési intézményei, melyek élén 
a képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők állnak. Az intézményvezetők szakmai önállósággal 
rendelkeznek. Önállóságuk alapján a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetésből gazdálkodnak, felelősek az 
intézményre vonatkozó szakmai, pénzügyi jogszabályok betartásáért. Önálló bérgazdálkodási-, munkáltatói 
jogosítvánnyal rendelkeznek. 
A Településellátó Szervezet valamennyi részben önálló és a szervezethez tartozó szakfeladat pénzügyi, gazdasági 
folyamatát – így a költségvetést, beszámolót is – irányítja, szervezi és könyveli.  

 
I./2. A költségvetési szerv címe 
A székhely címe:  2132 Göd, Duna u. 5. 
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Elérhetőségei:    telefon: 27/531-155, 531-156, 531-175, 531-176 
                            fax: 27/345-228 
                            e-mail: telepulesellato@god.hu 
A részben önálló intézmények, illetve a későbbiekben felsorolandó ún. szakfeladatok (költséghelyek) címét a II. 
fejezet 2. pontja tartalmazza. 
 
I./3. A Településellátó Szervezet azonosítására szolgáló számjelek 
Alapító okirat száma, kelte: 79/2003 (VI.26.) számú önkormányzati határozat (módosító) 
Adószáma: 15394026-2-13 
Költségvetési törzskönyvi nyilvántartási száma: 13 394020 
Statisztikai számjele: 15394026 7514 322 13 
Szakágazati besorolása: 751415 
 
I./4. A Településellátó Szervezet felügyeleti szerve 
A Településellátó Szervezet felügyeleti szerve Göd Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Az önkormányzat 
ellenőrzésének és felügyeleti jogának gyakorlását a Polgármesteri Hivatalhoz utalta át. Felügyeleti ellenőrzést a 
hivatal belső ellenőre, valamint a Pénzügyi Osztály képviselője, esetlegesen a polgármester megbízásából más 
pénzügyi-számviteli szakirányú végzettségű személy is végezhet. 
 
I./5. Számlavezető 
A Településellátó Szervezet számlavezető pénzintézete: CIB Bank ZRT. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)  
Bankfiók: CIB Bank ZRT. Dunakeszi, Casalgrande tér alatti bankfiókja (egységazonosító: CB 42759). 
Bankszámlaszáma: 10700323-44107309-51100005 
A fenti költségvetési bankszámlán kívül a pályázati pénzek, vagy egyéb, elkülönülten kezelendő pénzeszközök 
kezelésére alszámlák nyithatók (pl.: pályázati alszámla, könyvtár alszámla, stb.) a pénzintézettel kötött megállapodás 
alapján. Valamennyi bankszámla forgalmát a költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell. Bankszámlát csak a 
Településellátó Szervezet képviseletére jogosult vezető(k) nyithatnak a bankszámla nyitására vonatkozó előírások 
figyelembe vételével. 
 

II. FEJEZET 
 

II./1. Irányítása 
A Településellátó Szervezetet a képviselő-testület által kinevezett igazgató irányítja. Felette a munkáltatói jogokat 
átruházott hatáskörben Göd város polgármestere gyakorolja. Az igazgató általános helyettese a főkönyvelő. A 
főkönyvelő munkáltatója a költségvetési szerv igazgatója. 
II./2. Szervezeti tagolódás 
II./2./a. A részben önálló intézmények: 
Oktatási intézmények: 

• 1 sz. Óvoda 
• Kastély Óvoda 
• Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 
• Huzella Tivadar Általános Iskola 
• Pedagógiai Szakszolgálat 

Szociális intézmények: 
• Városi Bölcsőde 
• Alapszolgáltatási Központ 

Kulturális intézmények: 
• József Attila Művelődési Ház 
• Városi Könyvtár 

II./2./b. A TESZ közvetlen irányítása alá tartozó tevékenységek: 
Egészségügyi feladatok vonatkozásában: 

• Iskola-egészségügyi ellátás biztosítása*   
• Védőnői szolgálat  * 
• Labor 
• Egészségházak működtetése 

Egyéb szolgáltatás jellegű feladatok vonatkozásában: 
• Konyhák üzemeltetése (A hozzá kapcsolódó gépjármű üzemeltetéssel.) * 
• Temetők fenntartása  * 
• Buszüzemeltetés ( a Városi Közlekedési Kft. megbízásával) 
• Szemétszállítás * 
• Önkormányzati ingatlankezelés (az önkormányzat által kezelésbe átadott ingatlanok esetében)* 

mailto:telepulesellato@god.hu
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• Huzella T. Tornacsarnok és Balázsovits J. Sportcsarnok üzemeltetése 
• Melegvizű strand üzemeltetése 
• Gázpalack forgalmazás 
• Albérlők Házának működtetése 
• Gondnoksági feladatok ellátása (Szakmai felettese a jegyző, ill. az általa megbízott.) 
• Mezőőri feladatok (Szakmai felettese a jegyző, ill. az általa megbízott személy) 
• Közmunkások foglalkoztatása 
• Dunaparti Nyaralóházak működtetése 
• Folyékony hulladék szállítás biztosítása 
• Útkarbantartás biztosítása 
• Szennyvíz-átemelők kezelése 

(A *-gal jelzett feladatok az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok.) 
II./2./c. Egyes szervezeti egységek pontosított feladatai: 
• Konyhák üzemeltetése: az önkormányzati fenntartású intézmények ellátottjainak és alkalmazottjainak 

étkeztetése, továbbá szociális étkeztetés biztosítása. Igény szerint a nem önkormányzati fenntartású oktatási 
intézmények intézményi étkeztetésének, valamint a szabad kapacitás erejéig vendégétkeztetés biztosítása. 

• Temetőfenntartás: az önkormányzat által ellátandó kötelező közszolgáltatás. A Gödön lévő négy 
önkormányzati fenntartású temető üzemeltetése. 

• Szemétszállítás: az önkormányzat által ellátandó kötelező közszolgáltatás. A település lakossága és 
vállalkozásai kommunális és szilárd hulladékának elszállítása, valamint a külön szerződésben meghatározott 
hulladékok szelektív gyűjtése. 

• Gondnoksági feladatok ellátása: a polgármesteri hivatal, valamint az okmányiroda takarítása és egyéb 
gondnoki feladatainak ellátása. 

• Dunaparti Nyaralóházak működtetése: az önkormányzat kezelésébe átvett (nem önkormányzati tulajdonú) 
objektum működtetése.  

II./2./d. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  
A Településellátó Szervezet tevékenységét Göd Város Önkormányzata által elfogadott Szervezeti és Működési 
Szabályzata (SZMSZ) alapján végzi. A Szervezet valamennyi tevékenységét alaptevékenységben látja el. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
II./3. Felelősségi körök 
A Településellátó Szervezetet az igazgató, távollétében a főkönyvelő képviseli. A cégszerű aláírásra a következő 
személyeknek van jogosultságuk: 
Hivatalos szervek felé 
• amennyiben elégséges egy aláírás: igazgató, vagy főkönyvelő, 
• amennyiben két aláírás szükséges: igazgató és főkönyvelő. 

Az igazgató és főkönyvelő valamelyikének távolléte esetén:  
• első helyen a fenti két vezető egyike,  
• a pénzintézet felé második aláíró az aláírási címpéldányon bejegyzett könyvelők egyike,  
• munkáltatói igazolásokon munkaügyi előadók egyike a második aláíró. 

A kötelezettségvállalás rendje külön szabályzatban rögzíti a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés rendjét. 
A részben önálló intézményekben érvényes felelősségi köröket az intézmények alapítói okiratai, vagy  szervezeti és 
működési szabályzatai kell, hogy tartalmazzák, melyeket Göd Város Képviselő-testülete hagy jóvá. 
 
II./4. Ellátandó feladatok 
II./4./a. A Településellátó Szervezet állami (önkormányzati) feladatként ellátandó alaptevékenységei  
A Szervezet alapvetően az önkormányzat által meghatározott feladatokat látja el.  
A feladatok lehetnek az önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok.  
II./4./b. A Településellátó Szervezet közszolgáltatási tevékenységei  
II./4./b./1. 
Önkormányzat által létrehozott fent felsorolt ún. részben önálló költségvetési intézmények esetében a 
• pénzügyi,- gazdasági ügyeinek intézése,  
• könyvelése,  
• a beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése, 
• a vagyonnyilvántartásának vezetése,  
• a teljes pénzforgalom biztosítása,  
• a részben önálló költségvetési intézmények önálló bérgazdálkodási hatáskörének megtartása mellett a 

munkaügyi, bérgazdálkodási feladatok ellátása. 
II./4./b./2.        
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Önkormányzat által létrehozott fent felsorolt ún. részben önálló költségvetési intézmények esetében az intézmények 
karbantartása.  
A TESZ az II./4./b./1. pontban felsorolt feladatokat a Szervezet Központi irányításán, a II./4./b./2. pontban felsorolt 
feladatot a Karbantartási Csoporton keresztül látja el. 
A Településellátó Szervezet fő feladatainak felsorolását - melyek egyben költséghelyek is - a fentiekben részleteztük. 
Az évenként elfogadott költségvetésben a szakfeladatok felsorolása kötelező. (Egy szakfeladathoz azonban több 
költséghely is tartozhat.) A felsorolt feladatokat alaptevékenység keretében látja el, melyek jellemzően 
közszolgáltatások. A Településellátó Szervezet vállalkozási tevékenységet már nem folytat, gazdasági társaságnak 
nem tagja. 
II./5. Adóalanyiság 
Adószáma: 15394026-2-13. 
A Településellátó Szervezet általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) illetően adóköteles és tárgyi adómentes tevékenységet 
egyaránt végez.  
Az ÁFA köteles tevékenységeket az Általános forgalmi adóról (ÁFA) - szóló 1992. évi LXXIV.. törvény és annak 
módosításai tartalmazzák. 
 

III. A Szervezet felépítése 
 

Településellátó Szervezet (TESZ) 
Igazgató 

Főkönyvelő 
                                      1.                                                         2. 

             Központi irányítás   Karbantartási Csoport    
                                    - titkárság 
                                    - könyvelés 

                              - munkaügy 
                              - pénztár 

A fenti két egység látja el valamennyi költséghely pénzügyi,- gazdasági adminisztrációs feladatát, illetve a 
kapacitás figyelembe vételével a Karbantartó Csoport lehetőségeihez mérten valamennyi költséghely 
karbantartási feladatát is. 
                          A.                                                   B.                                            C. 
     Részben önálló intézmények       Egészségügyi feladatok ellátása       Egyéb szolgáltatási  
           - oktatási intézmények                                                                         jellegű feladatok 
           - szociális intézmények                                                                               ellátása 
           - kulturális intézmények 
 
 
Szervezeti felépítéshez kapcsolódó hatáskörök 
III./1./a. A részben önálló intézmények a TESZ részei, költségvetésük, pénzügyi,- gazdasági folyamataik az önálló 
szervezet részei. Önálló bankszámlával nem rendelkeznek, az állammal szembeni bevallási kötelezettségeiket az 
önálló szervezet (TESZ) főkönyvelője készíti. Pénzforgalmukat, vagyonnyilvántartásukat a központi irányítás végzi, 
a költségvetési előirányzatuk felhasználásának mértékéről legalább negyedévente kimutatást kapnak. 
A vagyonnyilvántartás a kis értékű tárgyi eszközök esetében párhuzamosan történik az intézményben és a 
könyvelésben. 
A leltározás a Leltározási és leltárkészítési szabályzatban foglaltak és a leltározási ütemterv alapján közösen történik. 
Az azonnali felhasználásra kerülő dolgok nem kerülnek bevételezésre, amennyiben az intézményvezető e 
megjegyzéssel záradékolja a számlát. 
Az éves költségvetés és beszámoló összeállítása, képviselő-testület elé terjesztése, illetve a Kincstár felé történő 
elkészítése a főkönyvelő feladata. A közvetlen irányítású szakfeladatok költségvetésének elkészítése a főkönyvelő 
feladata, a részben önálló intézmények esetében a főkönyvelő irányításával az intézményvezetők feladata és 
hatásköre. A vonatkozó jogszabályok betartása mellett a többletbevétel felhasználása és a költségvetés főösszegén 
belüli átcsoportosításának joga az intézményvezető hatásköre.  
A részben önálló intézmények vezetői felelősek az általuk irányított intézmény működtetéséért, vagyonáért. 
Szakmailag, továbbá az adott költségvetés főösszegén belül a személyi juttatások és egyéb indokolt átcsoportosítások 
vonatkozásában pénzügyileg önálló döntési joggal bírnak.   
A karbantartási feladatok esetében a karbantartói létszám és anyagi keret függvényében szükséges a munkák 
összehangolása. Az intézményvezetőknek a karbantartási kapacitás igénybevétele esetén és az ezen felül jelentkező 
igények esetén is a műszaki tartalom vonatkozásában egyeztetniük kell a TESZ igazgatójával, és megrendelés esetén 
figyelembe kell venni a Kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltakat.  
A folyamatos működéshez a pénzellátást a város anyagi helyzetének függvényében a  Polgármesteri Hivatal 
finanszírozása alapján TESZ biztosítja. 
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Az intézményeket is érintő szabályzatok (pl. pénzkezelési-, leltározási-, kötelezettségvállalási szabályzat, stb.) 
elkészítéséért, azok megismertetéséért és betartatásáért a főkönyvelő a felelős.   
III./1./b. Az egészségügyi feladatok ellátásának irányítása, működési feltételeinek biztosítása, a munkáltatói jogok 
gyakorlása a TESZ vezetőjének (igazgató) feladata. Az igazgató távolléte esetében átruházott hatáskörben a 
főkönyvelő jogosult a munkáltatói jogok gyakorlására. Az egészségügyi feladatok ellátásának szakmai irányítását a 
kistérségi ÁNTSZ biztosítja; ezt a védőnők esetében a vezető védőnő, az iskola-egészségügy és labor esetében az 
illetékes vezető szakember látja el.  
III./1./c. Az egyéb szolgáltatási jellegű feladatok ellátása néven összefoglalt feladatok irányítása, működtetése, a 
munkáltatói jogok gyakorlása a TESZ vezetőjének feladata.  
A konyhák élén csoportvezetőként az élelmezésvezetők állnak. Felelősek az általuk irányított egység szabályszerű 
működéséért. 
A Karbantartási Csoport, valamint a Szemétszállítási Csoport, továbbá a Melegvizű Strand, a Huzella T. 
Tornacsarnok és Balázsovits J. Sportcsarnok élén is csoportvezetők állnak, akik az adott egység közvetlen irányítói. 
A többi feladat irányítása közvetlenül az igazgató, illetve a főkönyvelő által történik, mely alól a mezőőr és a 
gondnokság dolgozói képeznek kivételt, akinek szakmai felettese - a jegyző által átruházott hatáskörben - a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője. 
 
III./2. A TESZ igazgatója 
A Településellátó Szervezet, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv egyszemélyi felelős 
vezetője az igazgató, akit az önkormányzat képviselő-testülete nevez ki és ment fel.  
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (SZMSZ) vonatkozó rendelkezései az irányadók.  
Feladata a szervezet egészének képviselete, irányítása, munkájának összefogása. Munkáltatói jogokat gyakorol a 
fentiekben felsorolt költséghelyek dolgozói felett.  
 
III./3. A TESZ főkönyvelője 
Az igazgató általános helyettese. Irányítja és szervezi a pénzügyi, adminisztrációs munkát. Ennek érdekében elkészíti, 
elkészítteti a különböző területek működésére vonatkozó belső szabályzatokat. 
Felelős a szervezet egészének pénzügyi,- számviteli rendjéért, a pénzkezelés szabályszerű működéséért. Elkészíti és 
előterjeszti a képviselő-testület és a Magyar Államkincstár felé az éves költségvetést, valamint a féléves- és éves 
beszámolókat.  
Elkészíti a Magyar Államkincstár részére küldendő egyéb dokumentációkat, továbbá az APEH-nak megküldendő 
adóbevallásokat.  
 
III./4. A TESZ központi irányításának feladatai 
III./4./a. Főkönyvi könyvelés 
A csoport feladata a TESZ-t érintő valamennyi pénzügyi folyamat könyvelése, ehhez kapcsolódó valamennyi 
adminisztrációs, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 
III./4./b. Analitikus könyvelés 
A TESZ teljes vagyonnyilvántartásának vezetése, vagyonvédelem biztosítása leltározással, selejtezéssel.  
III./4./c. Pénztár üzemeltetés 
A teljes pénzforgalom biztosítása, ehhez központi házipénztár üzemeltetése.  
III./4./d. Munkaügyi, bérgazdálkodási feladatok ellátása 
A munkaügy területén a TESZ vezetőinek közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkaügyi feladatainak ellátása, 
továbbá a TESZ teljes, helyi bérszámfejtési körébe tartozó tételek számfejtése, valamennyi ezzel kapcsolatos 
valamennyi jelentési kötelezettség teljesítése a Kincstár felé. A teljes körű bérnyilvántartás vezetése. 
 

IV. A TESZ és a részben önálló költségvetési szervek - intézmények közötti együttműködés 
 
A TESZ és az intézmények szakmai kérdésekben egymáshoz viszonyítottan mellé rendeltek. 
A függőségi viszony a fentebb részletezettek szerint a költségvetés készítése, a pénzügyi folyamatok bonyolítása 
terén jelentkezik. A gazdálkodásra, működésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező, ezért a szervezet egészét, 
esetleg egy-egy területet érintő helyi szabályozás az érintettekre vonatkozóan kötelező.  
Az együttműködés, a szakmai kérdések megvitatása a napi kapcsolaton túl, az ún. intézményvezetői összejöveteleken 
történik. Ilyen jellegű tanácskozást legalább a költségvetés készítésének folyamatában, a jelentősebb jogszabály 
változások esetén kell össze hívni. Az intézményvezetői tanácskozást a TESZ igazgatója/főkönyvelője hívja össze, de 
kezdeményezheti bármelyik intézményvezető is. 
A költségvetés tervezését megelőzően – a tervezési irányelvekről, a várost érintő kérdésekről szóló tájékoztatás 
érdekében - az intézményvezetői tanácskozást a polgármester hívja össze. 
 

V. A TESZ által ellátott alaptevékenység és a kiegészítő tevékenységek forrásai 
• Saját bevételek, 
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• Önkormányzati finanszírozás, 
• OEP finanszírozás (egészségügyi feladatok ellátásánál), 
• Egyéb külső források. 

 
VI. A TESZ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jogszabályi háttere 

• Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. kormányrendelet (Ámr.), 
• Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 

 
VII Hatálybalépés 

 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Göd Város Képviselő-testülete által történő elfogadást követően 
lép hatályba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgató 
 
 
15./ Útépítésre kijelölt utcák véglegesítése 
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és javasolták az elfogadást. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a felsorolás sorrendiség? 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy erről még nem tárgyaltak. 
 
Rábai Zita kéri, hogy a 2-es körzetbe a Streba utcát vegyék fel a Diófa utca helyett. A Diófa utcát más konstrukcióba 
szeretné megcsináltatni a körzet képviselője. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt elfogadja. 
 

300/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
dönt arról, hogy 
 
1./ A városi útépítési program 2. ütemében az alábbi utcákat kívánja megépíteni és ennek megfelelően a tervezési 
szerződést módosítani: 
 

sorrend utca  hossza (m) szélesség (m) terület (m2) indokolás

1 
Bölcsőde útjai (Komlókert u. és Huzella T. u és 
Németh L. utca) 510 6,0 3 060 A 

2 Budai Nagy Antal 380 5,0 1 900 A, B, C 
3/A Dózsa György (Köztársaság u - Szt István u. között) 180 4,5 810 A, B, C 
3/B Dózsa György (Palczer-Harang u. között) 110 4,5 495 A, C 
3/C Dózsa György (Kiss Ernő-Mikes K. u. között) 400 4,5 1 800 B, C 
3/D Dózsa György (Gárdonyi-Guttemberg u. között 300 4,5 1 350 C 
4/A Szent István utca (Lánchíd-Rákóczi u. között) 460 4,5 2 070 C 
4/B Pesti Ferenc tér 38 5,5 209 C 
5 Iván-Kovács László utca 200 4,5 900 C 
6 Török Ignác (Pesti-Bajcsy u. között) 120 4,5 540 C 
7 Csokonai utca (Dózsa-Rákóczi u. között) 118 4,5 531 C 
8 Kádár (Klára-Vasút u. között) 400 4,5 1 800 C 
9 Vasút (Kádár - Terv u. között) 140 4,5 630 C 

10 Áldás 320 4,5 1 440 A, C 
11/A Összekötő út (Strand - Öregfutó út között) 380 6,0 2 280 A 
11/B Összekötő út parkoló 140 5,5 770 A 
11/c Összekötő út járda 140 1,5 210 A 
12 Kölcsey utca (Szilvás u - Nemeskéri út között) 367 4,5 1652 C 
13 Lánchíd u. (Török Ignác – Szent István u. között) 252 3 ill. 4 796 C 
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14 Kisfaludy u. (Mária u. - Ilka patak között) 120 4,5 540 C 

 összesen: 5 075  23 783  
 
2./ A következő útépítési programban az alábbi pótlistán lévő utcák kerüljenek megtervezésre és megépítésre: 

Göd 2008. évi útépítési pótlista javaslat 

    Méret   képviselő körzet
 utca hossza (m) szélesség (m) terület (m2) indoklás   

1   Templom u.    200,0          4,5               900   C  4 
2   Streba utca    160,0          4,0                640    C  2 
3  Csokonai (Pesti u. –Dózsa Gy. u. között)   172,0          4,5                774    C  5 
4  Attila u (Duna-Thököly u. között)    450,0          4,5             2 025   C 6 
 5 Mayerffy u. (Munkácsy-Fóti út között)    275,0          4,5             1 238   C 1 
  összesen:   1 257           5 577      

 
3./ Ezzel egyidejűleg a 193/2007. (VII. 30.) sz. Ök. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
16./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra keret elkülönítése 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök       
         Lenkei György  SZB elnök 
 
Lenkei György kéri, hogy vegyék le a napirendről és a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza. 
 
 
17./ Részletfizetés kérelmezése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György a PEKB a javaslatot megtárgyalta azzal a kiegészítéssel, hogy a hivatal pénztárába kell befizetni a 
törlesztőrészt. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

301/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú 543/9 hrsz-ú, Göd Puskin köz 13 db szgk. parkoló vételára (17,5 
m2 alapterület, bruttó 420.000 Ft/db parkoló) 12 havi részletfizetéssel legyen kielégíthető. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
18./ Kiválás a Közép-Magyarországi Régióból, önálló Pest megyei tervezési, területfejlesztési és statisztikai 
régió létrehozása, előzetes nyilatkozat népszavazás kiírásáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
Rábai Zita elmondja, hogy mivel a régióhoz tartozik a főváros is ezért kevesebb pályázati forrást tud a megye igénybe 
venni. 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy ki írja ki a népszavazást? 
 
Dr. Szinay József ismerteti a népszavazás kiírásának menetét.  
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A testület az előterjesztés 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

302/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Pest megye polgárainak érdekében szükségesnek tartja az önálló Pest megyei tervezési, területfejlesztési és 
statisztikai régió létrehozását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

303/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Előzetes szándékát fejezi ki, hogy helyi népszavazást tűzzön ki az alábbi kérdés feltevésével: 
„Támogatja-e Ön, hogy Pest megye 2013 után önálló régióvá válása érdekében Göd Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete és Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése kezdeményezze az Országgyűlés ezzel kapcsolatos 
döntésének megváltoztatását?” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
Lenkei György kimegy. 
 
 
19./ Jávorka Sándor utca útfelújítás és nyilvános illemhely kialakítása az alsógödi strandon pályázathoz önrész 
biztosítása 
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. A bizottságok az előterjesztést támogatták.  
 
Mikesy György szerint inkább a Béke utat kellett volna jobban fejleszteni.  
 
Nógrádi Gergely egyetért azzal, hogy a Béke utcát kellett volna felújítani.  
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy kötött a pályázati kiírás.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

304/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
dönt arról, hogy  
• A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt „Kompok révek fenntartásának, felújításának támogatása ” 

pályázatán nyert 3.400 eFt összegű támogatást a Göd-alsói révátkelésnél lévő nyilvános WC megépítéséhez 
igénybe veszi.  

• A pályázathoz szükséges önrészt, 1.458 eFt-ot a 2008. évi költségvetésből biztosítja. 
 

Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 

305/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
dönt arról, hogy  
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• A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt, kompokhoz, révekhez vezető utak felújítását 
támogató pályázaton nyert 3.106 eFt összegű támogatást a Göd-alsói révátkeléshez vezető utak közül a teljes 
Jávorka utca felújítási munkáihoz igénybe veszi.  

• A pályázathoz szükséges önrészt, 1.035 eFt-ot a 2007. évi adó-többletbevétel terhére biztosítja. 
 

Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
20./ Szirt Kft ajánlata         
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
Markó József elmondja, hogy tegnap megbeszélést tartottak az orvosokkal és a gyógyszertárosokkal. A végső 
álláspont az volt, hogy az orvosok nem költöznek át az új rendelőbe.  
 
Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. A lehetőségből a lehető legtöbbet szeretnék kihozni. A vállalkozó részére 
az üzlet a gyógyszertár üzemeltetése. A vállalkozó területet kér ingyenes használatra. A fejlesztések azt indokolják az 
Oázis lakóparkba történő elhelyezést. Az orvosi megbeszélésen elhangzott, hogy az orvosi rendelő mellett építsék 
meg az új rendelőt és gyógyszertárat. A vállalkozó a javaslatot elfogadja. Elfogadja azt is, hogy az Oázis lakóparkban 
is építsen egy rendelőt. A jogi hátteret meg kell teremteni. Ha az orvosok nem akarnak átköltözni, a lehetőséget akkor 
sem szabad elszalasztani, legfeljebb szakrendeléseket lehetne működtetni, akár magánrendelés keretében is. Az eddig 
végzett számszaki kimutatások alapján a lakosságszám növekedése indokolttá teszi újabb eü körzet kialakítását. 
Fontos arról beszélni, hogy sok ideje nincs az önkormányzatnak a tárgyalásra. A tárgyalásokat december közepéig le 
kéne zárni. A bizottságok és a testület már korábban elviekben egyetértett az egészségház megépítésével. Azt kéri, 
hogy december 13-ig készítsék el a szerződés-tervezetet. Ragaszkodna ahhoz, hogy az ÜJKB-t és a PEKB-et is 
vonják be. Ismerteti a megépítendő rendelőket. A terület tulajdonjogára vonatkozóan a vállalkozó megvásárolná az 
ingatlant. A vállalkozó vállalja az eü intézmény megépítését és működtetését. Olyan szerződést kell kötni, amivel az 
önkormányzat kellő védelmet kap. 
 
Markó József szerint az alapkoncepcióba az volt, hogy a terület az önkormányzaté és ingyenes használatba adja a 
vállalkozónak.  
 
Szegedi Sándor azt szeretné, ha csak használatba adnák a területet.  
 
Kruzslicz István javasolja, hogy ne adják el a területet. Javasolja, hogy a jogászok dolgozzák ki a szerződést. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy néhány sarkalatos kérdést el kell dönteni ahhoz, hogy a jogászok dolgozni 
tudjanak. 
 
Szegedi Sándor döntést kér a használatba adásról vagy az értékesítésről. Ismerteti a határozati javaslatot. A területet 
úgy jelölnék ki, hogy az az önkormányzat későbbi elképzeléseihez alkalmazkodjon. 
 
Dr. Nyitrai Judit ha használati jogot biztosítanak, akkor az ingyenes vagy visszterhes. Kötelezettséget vállalnak új 
körzet létrehozására, milyet és hányat? A ráépítésre is szerződést kell kötni. Amennyiben visszterhesen biztosítják a 
használati jogot, akkor felmerül a közbeszerzési probléma. 
 
Használatba adják: 13 igen 
Felolvasott tartalmakkal a helyi orvosok véleményének figyelembe vételével a tervezésnél: 13 igen 
100 euro/év/ingatlan bérleti díj a használati jogért: 13 igen 
 
Markó József az orvosi körzethatározat felül kell vizsgálni, mivel a lakosság száma növekszik. 
 
Legalább 1 új körzetek létrehozása és megigénylése az OEP-től: 13 igen 
 
A testület az előterjesztést a feltételekkel együtt 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

306/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Szirt Invest Kft egészségház és gyógyszertár létrehozására vonatkozó ajánlatát az alábbi kiegészítésekkel 
elfogadja: 
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- Az igényelt területet az önkormányzat a cég részére használatba adja. 
- Az önkormányzat a használati jogért évente és ingatlanonként 100 Euró bérleti díjat kér. 
- A beruházást az alábbi tartalommal kell elévezni:  

I. ütem Kisfaludy utca  
- rendelő: 3 felnőtt, 1 gyermek, 1 fogorvos,  
- védőnői helyiségek 
- 1 gyógyszertár  
- és az ehhez szükséges kiszolgáló helyiségek és létesítmények 
II. ütem Oázis lakópark 
- rendelő: 2 felnőtt, 1 gyermek, 1 fogorvos,  
- védőnői helyiségek 
- 1 gyógyszertár  
- és az ehhez szükséges kiszolgáló helyiségek és létesítmények 

- A tervezésnél a helyi orvosok véleményét is figyelembe kell venni. 
- Legalább egy új háziorvosi, egy új házi gyermekorvosi és egy új fogorvosi praxist az OEP-től az önkormányzatnak 
meg kell igényelni. 
Felkéri a Hivatal jogászát és Szegedi Sándor alpolgármestert, hogy az ÜJKB és a PEKB bevonásával a következő 
ülésig a szerződés-tervezetet dolgozzák ki és terjesszék a bizottságok és a testület elé. 
 
Határidő: 2007. december 13. 
Felelős: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
 
21./ Ivóvíz palackozásra vonatkozó szándéknyilatkozat 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A vízjogi engedélyek még nincsenek meg, folyamatban van a kérelmezésük. 
 
Sellyei Noémi kérdése, a forgalom a Nemeskéri úton fog lebonyolódni? 
 
Markó József igen. A területet nem az önkormányzat adja. 
 
Dr. Nyitrai Judit elmondja, hogy a szándéknyilatkozat egy szerződés, amibe az önkormányzat kötelezettséget vállal.  
 
Markó József javasolja, hogy 150.000 Ft-tal szálljon be az önkormányzat a törzstőkébe. Javasolja, hogy még ne 
vállaljanak kötelezettségeket. 
 
Dr. Nyitrai Judit javasolja, hogy készítsék el a társasági szerződést.  
 
Markó József szerint a közös cég alapításról most ne döntsenek, hanem csak a főbb irányvonalakat határozzák meg. 
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy a csökkentett szándéknyilatkozat akkor lépjen hatályba, ha a vízkivételi engedély 
már meg van. 
 
Rábai Zita elmegy. 
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti a határozati javaslatát.  
 
Nógrádi Gergely javasolja, hogy a decemberi ülésen tárgyalják meg az előterjesztést.  
 
Markó József javasolja, hogy a közmeghallgatás utánig fogalmazzák meg a határozati javaslatot.  
 
 
Ezt követően a testület közmeghallgatást tart, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
 
Pinczehelyi Tamás, Dr. Horváth Viktor Gergő megérkezik, Mikesy György elmegy. 
 
Markó József elmondja, hogy a szándéknyilatkozatot átfogalmazták és kiosztásra került.  
 
Dr. Pintér György több pontot javasol. Az egyik az 5% után kezdődne. 
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Pinczehelyi Tamás kérdése, hogy az értékesítés miért nincs benne? 
 
Dr. Nyitrai Judit azért nincs benne, mert került minden olyan mondatot, ami kötelezettséget jelentene az 
önkormányzat részére.  
 
Markó József szerint a szándéknyilatkozatba bele kell tenni.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint az önkormányzat vállal kötelezettséget a szándéknyilatkozattal. Véleménye szerint az 
önkormányzat kiírt egy pályázatot, amire csak egy jelentkező volt. Javasolja, hogy ne konkrétan szerepeljen benne az 
ár. 
 
Markó József szerint az a probléma, hogy az ár nem szerepel a szándéknyilatkozatban. Javasolja, hogy az előző 
szándéknyilatkozatban szereplő árra vonatkozó részt tegyék be az új szándéknyilatkozatba. A mennyiséget és az 
ellentételezését a későbbiekben határozza meg.  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előző szándéknyilatkozatban szereplő mondatot.  
 
A testület a szándéknyilatkozatot a módosítással együtt 11 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

307/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A napirendi pont tárgyalása előtt kiosztott szándéknyilatkozat-tervezetet az alábbi módosítással együtt elfogadja: 
„A felek rögzítik, hogy a nevezett kútból kitermelt ásványvíz palackozási és értékesítési lehetőségét az önkormányzat 
biztosítja. A mennyiséget és az ellenértéket a későbbiekben határozza meg.” /A tervezet a határozat melléklete/ 
Felkéri a Jegyzőt a szándéknyilatkozat átdolgozására. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő. Azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Markó József bejelenti, hogy olyan napirendi pontok következnek, amelyeket zárt ülés keretében kell a testületnek 
megtárgyalni. 
 
A testület a zárt ülést egyhangúan elfogadja. 
 
Markó József megköszöni a jelenlévő közönség részvételét és a nyílt ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
          polgármester             jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 
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