
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Mikesy György, Dr. Horváth Viktor Gergő, Dr. Pintér György, Nógrádi Gergely, Szabó Csaba, Sándor 
István és Pinczehelyi Tamás nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Újabb témák jelentek meg, amiket meg kell tárgyalni. Plusz lenne a Szirt Invest 
Kft-vel kötendő szerződés módosításai, melyek jelentős része technikai jellegű. A másik, amit zárt ülés 
keretében kell tárgyalni a közlekedési pályázat elbírálása. A helyettes szülői szerződés megkötését és a 
vagyonrendelet módosítását javasolja előre venni.  
 
A testület 10 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
Dr. Pintér György és Szabó Csaba megérkezik. 
 
1./ Helyi közlekedési pályázat elbírálása /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Markó József 
 
2./ Közbeszerzési pályázat értékelése és döntés ajánlattételi felhívásról /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Popele Julianna 
 
3./ Fellebbezések /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor  
 
4./ Aljegyzői pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
5./ Baptista Szeretetszolgálattal bérleti szerződés kötése 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök       
 
6./ A./ Helyettes szülői ellátási szerződés kötése Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel 
B./ Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök      
 
7./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása      
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
8./ Gyógyszertár szolgálati rendjének véleményezése 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester      
 
9./ Állattartási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
10./ Telekalakítási tilalom feloldása iránti kérelmek /432 és 431/2 hrsz, 6432 hrsz, 6315 hrsz/ 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
 
11./ Az Alapszolgáltatási Központ SZMSZ-ére vonatkozó 40/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelet hatályon 
kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
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12./ Elővásárlási jogról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
13./ Polgármester és az alpolgármesterek illetményének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
14./ Képviselői tiszteletdíjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
15./ Hozzájárulás városi jelkép használatához 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
16./ Öregek Napközi-otthonának akadálymentesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.       
 
17./ A./ Piarista Iskola vételi ajánlata /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Egyebek 

I. Szirt Invest Kft-vel kötendő szerződés módosítása 
II. Intézmények alapító okiratának módosítása 

 
 
Markó József bejelenti, hogy az első napirendi pontokat a testület zárt ülés keretében tárgyalja meg. 
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Markó József ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 
 
 
4./ Aljegyzői pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Ez már második kiírási forduló az aljegyző személyének 
kiválasztására. A meghallgatásra hét pályázató hívtak be, de csak öt jelent meg. E közül az öt pályázó közül 
a szakmai és tapasztalati adatokat figyelembe véve aljegyzőnek Dr. Nagy Atilla urat javasolja. Ismerteti a 
leendő aljegyző feladatait és munkakörét.  
 
Markó József a hivatal munkájában egy szervezőerőt vár az új aljegyzőtől. Kérdése, hogy mikortól tudja 
betölteni a munkakörét? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, legkorábban április 1-től. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

6/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§ (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8.§ (1) bekezdése alapján 2008. április 1. nappal határozatlan időre 
aljegyzővé 

Dr. Nagy Atilla-t 
nevezi ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
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5./ Baptista Szeretetszolgálattal bérleti szerződés kötése 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
Markó József javasolja, hogy ne véglegesen adják át az épületet. 
 
Lenkei György elmondja, az SZB megtárgyalta az előterjesztést. A szerződést egy évre kötnék meg. 
 
Detre László elmondja, hogy az ÜJKB is tárgyalta és javasolták, hogy a szerződés mellé csatoljanak be egy 
jegyzőkönyvet, melyben rögzítik az átadott vagyontárgyakat és az épület állapotát. 
 
Mikesy György támogatja az előterjesztést. 
 
Sándor István örül annak, hogy hasznosításra került az épület. Javasolja, hogy engedjék el a bérleti díjat, 
hiszen a bérlők felújítják az épületet.  
 
Nógrádi Gergely szerint a bérleti díj jelképes.  
 
Szerződés elfogadása bérleti díj nélkül: 4 igen, 9 nem, 2 tartózkodás 
 
A testület az eredeti előterjesztést 13 igen, 2 nem szavazattal elfogadja. 
 

7/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány – Szorgos Kezek Háza Göd, Rákóczi u. 23. sz. alatti (volt 
Szociális Foglalkoztató) épületben kialakítandó nappali ellátási szolgálat elindítását. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
6./ Helyettes szülői ellátási szerződés kötése Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök      
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

8/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel /1029 Budapest, Hímes u. 3./ a 
helyettes szülői szolgáltatás ellátására kötendő ellátási szerződést. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
B./ Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. 
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A testület a rendelet-tervezetet 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
Göd Város Önkormányzatának 1./2008 (II. 01.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 

7/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
A rendelet 12-14.§ szövege, fejezet címei és alcímei az alábbi § rendelkezései szerint módosulnak. 

 
2.§ 

A rendelet 12.§-nak „Gyermekjóléti Szolgáltatás” fejezetcím helyébe az alábbi fejezetcím kerül: 
„Személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi alapellátások”  
 

3.§ 
A rendelet 12.§ rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
„Göd Város Önkormányzata a gyermekvédelmi alapellátások tekintetében az alábbi személyes gondoskodási formákat 
nyújtja: 

(1) Gyermekjóléti szolgáltatás 
(2) Gyermekek napközbeni ellátása terén 

a) bölcsőde 
b) nyári napközis tábor 
c) óvodai nevelés és oktatás 
d) iskolai napközi 

(3) Gyermekek átmeneti gondozása terén 
 helyettes szülői szolgáltatás” 
 

4.§ 
A rendelet 13.§ alá az alábbi szövegrész kerül: 
„(1) A Gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Gyvt. 39.§-40.§ valamint a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet alapján 
látja el. 
(2) A Gyermekek napközbeni ellátását a 12.§ (2) bekezdése tekintetében a Gyvt. 41.§-42.§, valamint a közoktatásról 
szóló 1993 évi LXXIX törvény rendelkezései alapján látja el. 
(3) A Gyermekek átmeneti gondozásának ellátását a 12.§ (2) bekezdése tekintetében a Gyvt. 45.§-49.§ alapján, a 
helyettes szülői szolgáltatást illetően a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kötött ellátási 
szerződés alapján látja el.” 
 

5.§ 
A rendelet 14.§ alá az alábbi szövegrész kerül: 
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele kérelem alapján (kivételesen – jogszabályban 
meghatározott esetekben - hatósági rendelkezés alapján) történik. A kérelmet a kérelmező az intézmény vezetőjéhez 
nyújtja be.  
 
(2) Az intézmény vezetője a kérelem elbírálásáról a kérelmező személyi és életkörülményeinek vizsgálata alapján 
rászorultsági alapon dönt. A személyi és életkörülmények vizsgálatakor tekintettel kell lenni különösen a családban élő 
személyek számára, azok egészségi állapotára, a család jövedelmi és vagyoni viszonyaira.  
 
(3) Az intézmény vezetője az ellátás megszervezése során gyakorolja mindazon jogköröket, amelyeket jogszabály nem 
utal más szerv hatáskörébe. Ennek során köteles figyelembe venni az önkormányzat Képviselő-testületének, valamint 
bizottságainak és polgármesterének határozatait. 
  
(4) Az ellátás az ellátott tekintetében megszűnik, ha  

a) azt jogszabály előírja 
b) azt a kérelmező a továbbiakban nem igényli 
c) azt hatósági határozat megszünteti. 

Jogszabály alapján hozott hatósági határozat előírhatja, hogy az ellátást az ellátottnak akkor is igénybe kell vennie, ha 
azt a továbbiakban már nem igényli. 
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(5) Az ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékét az intézmény vezetője a Gyvt. 150.§ alapján állapítja meg. A térítési 
díjak csökkentéséről és elengedéséről az intézmény vezetője dönt. Külön kérelem alapján az önkormányzat – 
határozattal – a térítési díj kifizetését részben vagy egészben átvállalhatja. 
 
(6) Az ellátott az ellátás során keletkezett jog- vagy érdeksérelme ügyében az intézmény vezetőjénél tehet panaszt. A 
panaszt az intézmény vezetője 15 napon belül köteles kivizsgálni, és annak eredményéről a kivizsgálást követően 8 
napon belül írásban értesíteni az ellátottat. Amennyiben a vizsgálat eredményével az ellátott nem ért egyet, az értesítést 
követő 15 napon belül az önkormányzat Szociális Bizottságához fordulhat panaszával. A panasz kivizsgálását követően 
a Bizottság javaslattal él az intézményvezető felé. A javaslatot az intézmény vezetője köteles figyelembe venni.  A 
panasz kivizsgálása során egyeztető tárgyalás tartásának bármikor helye van.  
 
(7) Az ellátott képviseletében a törvényes képviselő jár el.  
 

6.§ 
A rendelet 15.§ alcíme fölé az alábbi fejezetcím kerül: 
„PÉNZBELI ELLÁTÁSI FORMÁK” 
 

7.§ 
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 

Polgármester    Jegyző 
 
 
 
7./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása      
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület 15 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 2/2008.(II. 01.) 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. mellékletét az alábbiak szerint módosítja 
 
A gödi 417 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen ingatlanok köréből a forgalomképes ingatlanok körébe 
sorolja át.  
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 
 
8./ Gyógyszertár szolgálati rendjének véleményezése 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester      
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. 
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Lenkei György elmondja, hogy a SZB tárgyalta az előterjesztést és nem támogatták a gyógyszertár 
létesítését.  
 
Markó József elmondja, hogy a testületnek abban van döntési jogosultsága, hogy a nyitvatartási idő 
megfelelő- e vagy sem. 
 
Rábai Zita szerint a nyitva tartás megfelelő.  
 
Kruzslicz István szerint a gyógyszertárak a megrendelt gyógyszereket nem fogják tudni eladni. Nem 
javasolja a hozzájárulás megadását. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy nem az önkormányzat az engedélyező hatóság, hanem az ÁNTSZ.  
 
Kovacsik Tamás ismerteti a VfB döntését. Hiányolja az ügyeleti rendbe történő belépést.  
 
Sándor István szerint most csak arról dönthetnek, hogy elfogadható-e a nyitva tartás vagy sem.  
 
A testület az előterjesztést 4 igen, 9 nem, 2 tartózkodással nem fogadja el. 
 

9/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 41/2007 (IX. 19.) EüM rendelet 14.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2131 Göd, 
Kincsem u. 2. sz. alatti új közforgalmú gyógyszertár tervezeti szolgálati rendjét nem fogadja el. 
Felkéri Dr. Bognár László Alpolgármestert, hogy az Önkormányzat fentiek szerinti véleményéről ezen 
határozat megküldésével tájékoztassa az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetének 
Gyógyszerügyi Igazgatási Osztályát. 
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Alpolgármester 
 
 
9./ Állattartási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Kruzslicz István kérdése, hogy ki fogja ellenőrizni a végrehajtást?  
 
Rábai Zita kérdése, hogy került elő ez a probléma? 
 
Dr. Szinay József elmondja, a Közigazgatási Hivatal jelzése alapján. 
 
A testület a rendelet-tervezetet 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
Göd Város Önkormányzatának 3/2008. (II. 01.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályozásáról szóló 

23/1999.(XI. 03.) sz. rendeletének módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 9.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. 
 

2.§ 
A rendelet 10.§ (2) bekezdésében foglalt mondat „jegyző” szava helyébe a „polgármester” szó kerül. 
 

3.§ 
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A rendelet 15.§-ban foglalt mondat az (1) jelölést kapja. A § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
(2) Ezen rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 

4.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 Polgármester Jegyző 
 
 
 
10./ Telekalakítási tilalom feloldása iránti kérelmek /432 és 431/2 hrsz, 6432 hrsz, 6315 hrsz/ 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 

- 432 és a 431/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelem 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy az ÜJKB döntését fogadják el. 
 
A testület az ÜJKB javaslatát 14 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 

10/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 432 és a 431/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a telekalakítási tilalmat nem kívánja jelenleg feloldani, 
de amennyiben a bíróság helyben hagyja az elbirtoklási kérelmet, akkor egyetért a tilalom feloldásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
 

- 6432 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelem 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Elmondja, a VfB a feloldást támogatta. 
 
A testület a rendelet-tervezetet 14 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 4/2008. (II. 01.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti tervben 
rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 

megállapításáról szóló 16/2004.(VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul: 
A telekalakítási tilalmat e rendelet megszünteti a 6432 hrsz-ú ingatlan tekintetében. 
 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
 
 

Polgármester      Jegyző 
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- 6315 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelem 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. A VfB nem támogatta a terület megosztását, mivel hosszú és 
keskeny telek kerülne kialakításra. 
 
Faragó Béla kérelmező szerint elég széles a telek ahhoz, hogy megosszák a területet és megmaradnak a 
védőtávolságok is. 
 
Markó József javasolja, hogy részletesebb indokolással terjesszék elő a kérelmet. Részletesen tájékoztatni 
kell a képviselőket arról, hogy mit lehet építeni a területen és mit nem. 
 
Rábai Zita javasolja, hogy nézzék meg még egyszer az előterjesztést, akár a helyszínre is ki lehet menni. 
 
Markó József javasolja, hogy halasszák el a döntést és a következő ülésre és pontosítsák az előterjesztést. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy vegyék most le napirendről az előterjesztést.  
 
Az előterjesztés elhalasztása a következő ülésre: 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

11/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 6315 hrsz-ú ingatlan megosztására és telekalakításra vonatkozó kérelmet a következő ülésen újratárgyalja. 
Felkéri a Főépítészt, hogy készítsen részletesebb előterjesztést és tájékoztatást a területre vonatkozó építési 
szabályokról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
 
11./ Az Alapszolgáltatási Központ SZMSZ-ére vonatkozó 40/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelet hatályon 
kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 5/2008. (II. 01.) sz. Ök. rendelete az Alapszolgáltatási Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

40/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

1.§ 
 

Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2007. (VII. 20.) sz. Ök. 
rendeletet hatályon kívül helyezi. 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
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12/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 
/Melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat/ 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
12./ Elővásárlási jogról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja. 
 
Göd Város Önkormányzatának 6/2008.(II. 01.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti tervben rögzített 

közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 
megállapításáról szóló 16/2004.(VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 1.§-át hatályon kívül helyezi 
 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 
  Polgármester      Jegyző 
 
 

13/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunakeszi Körzeti Földhivatalhoz kérelmet nyújt be annak érdekében, hogy az alábbiakban felsorolt 
ingatlanokra, az önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jogot Göd Város Önkormányzatának 
6/2008.(II. 01.) sz. Ök. rendelete értelmében törölje: 
 
A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába felvett alábbi helyrajzi számú ingatlanok: 
 
4655/2 Megállapította a 8/2007.(II. 16.) sz. Ök. rendelet Hatályon kívül helyezte: 48/2007.(X. 04.) 

sz. Ök. rendelet 
013/32 
039/120 
5915/3 
6612/2 
6801/136 

Megállapította a 11/2007.(III. 01.) sz. Ök. rendelet Hatályon kívül helyezte: 48/2007.(X. 04.) 
sz. Ök. rendelet  

0102/816 
0104/42-46 
0104/51-56 
0104/108-113 
0110/1-7 

Megállapította az 51/2007.(X. 26.) sz. Ök. rendelet Hatályon kívül helyezte a 6/2008.(II. 01.) 
sz. Ök. rendelet 
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0112 
0114/4-13 
6975-6978 
 
6801/153-164 
6801/254-256 Megállapította az 52/2007.(X. 26.) sz. Ök. rendelet Hatályon kívül helyezte a 6/2008.(II. 01.) 

sz. Ök. rendelet 
 
Felkéri Göd Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy a törlési kérelmek földhivatali benyújtásáról 
intézkedjen. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
13./ Polgármester és az alpolgármesterek illetményének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Nógrádi Gergely ellenzi a tiszteletdíjak emelését. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja. Nógrádi Gergely nem szavazott. 
 

14/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Polgármester illetményét 2008. január 1. napjától kezdődően 521.800.- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Dr. Bognár László alpolgármester illetménye 2008. január 1. naptól: 485.000.- Ft/hó 
Szegedi Sándor alpolgármester illetménye 2008. január 1. naptól: 485.000.- Ft/hó 
 
A 118/2006.(X. 10.) sz. Ök. határozatban a polgármester, alpolgármesterek részére megállapított 
költségátalány mértékét változatlan formában fenntartja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
14./ Képviselői tiszteletdíjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 2 tartózkodással elfogadja. Nógrádi Gergely nem szavazott. 
 

Göd Város Önkormányzatának 7/2008.(II. 01.) sz. Ök. rendelete a 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 23/2003.(VII. 24.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 1.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 
1.§ 

 
Képviselők tiszteletdíja /Alapdíj/ 85.000.- 
Bizottság elnökének tiszteletdíja alapdíjon felül 76.500.- 
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Bizottság képviselő tagjának tiszteletdíja az 
alapíjon felül 

38.200.- 

Bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja 38.200.- 
 

2.§ 
 
E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
Sándor István elmegy. 
 
 
15./ Hozzájárulás városi jelkép használatához 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Egy fiatalokból álló társaság szeretné a ruháján a gödi címert 
használni. Javasolja, hogy visszavonásig járuljanak hozzá a gödi címer viseléséhez. 
 
Kruzslicz István szeretné tudni, hogy milyen motorokkal fogják használni a címert, és hol fognak 
közlekedni?  
 
Nógrádi Gergely annak adná szívesen a címert, aki megérdemli.  
 
Csányi József javasolja, hogy adják meg a lehetőséget a címerhasználatra.  
 
Nógrádi Gergely szerint meg kell fontolni, hogy kinek adják oda a címert. 
 
Kruzslicz István javasolja, egy év múlva számoljanak be a címer használatáról és arról, hogy merre jártak. 
 
Dr. Bognár László elmondja, amennyiben visszaélés történik a címerhasználattal, akkor megvonják a 
hozzájárulást. 
 
A testület a címerhasználatot 13 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
 

15/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gödi motoros baráti társaság nevében eljáró Jeszenszky Attila (2131 Göd, Szt. László u. 16.) kérelmére 
engedélyezi Göd Város címerének használatát.  
A hozzájárulást visszavonásig adta meg. 
Felkéri a motoros társaságot, hogy egy év múlva számoljanak be a címer használatáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
16./ Öregek Napközi-otthonának akadálymentesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Jelenleg folyamatban van a pályázatok előkészítése. A tervezés 
során kiderült, hogy az épületet fel kell újítani. Az akadálymentesítés 12 millió Ft-ba, a teljes felújítás 
akadálymentesítéssel együtt 20 millió Ft-ba kerülne. Arról kell dönteni, hogy akarják-e az 
akadálymentesítést. Felhatalmazást kérnek arra, hogyan tervezzék a feladat végrehajtását.  
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Markó József szerint az akadálymentesítésre szükség van. Javasolja, hogy ez valósuljon meg. Milyen 
összeget lehet erre nyerni? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy 90%-ot.  
 
Lenkei György szerint a felújítást is el kell végezni. 
 
Dr. Pintér György szerint meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen egyéb pályázati lehetőségek vannak. 
Javasolja, hogy az 1,2 milliót az akadálymentesítéshez biztosítsák és a pályázati lehetőségek áttekintésével a 
felújítást hozzák vissza a testület elé. 
 
Nógrádi Gergely szerint az árak magasak, amik az anyagban szerepelnek. 
 
Mikesy György kéri, hogy a komplex akadálymentesítésre pályázzanak, és azt végezzék el. 
 
Rábai Zita szerint lesz pályázat energetikai korszerűsítésre, ezért érdemes lenne komplexen vizsgálni.  
 
Markó József javasolja, hogy először a 2-es pontról szavazzanak. 
 
A testület a 2-es pontot 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

16/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Beruházási Osztályt, készítse elő az Idősek Klubja (2131 Göd, Vasvári P. u. 9.) komplex 
akadálymentesítési munkák pályázati beadásához szükséges dokumentációját (akadálymentesítési építési 
engedélyezési tervek, költség-kiírást) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
17./ Piarista Iskola vételi ajánlata  
Előterjesztő: Markó József 
 
Markó József elmondja, hogy a Piarista Iskola vételi szándékot jelentett be az épületegyüttesre. Van 
árajánlatuk, de ez is kevésnek tűnik. Amennyiben eladásra kerül az ingatlan, akkor a bevételből a pályázatok 
önrészét fedeznék. A többi adatot zárt ülés keretében kívánja elmondani. 
 
 
 
18./ Egyebek 
I./ Szirt Invest Kft-vel kötendő szerződés módosítása 
 
Szegedi Sándor ismerteti a változásokat. Többszöri egyeztetés után a beruházó a testület által tett 
módosításokat befogadta, de a részükről is volt változási igény. Változik az önkormányzat KSH száma, a 
felépítmény II-nél a terület besorolása. A rezsiköltségek tekintetében az volt a javaslat, hogy 800 euró/hó 
összeget fizetnének, emelve minden évben az inflációs rátával. A felépítmény II-nél az épület nagyságát 500 
m2-re emelték fel. A felépítmény I-nél a 2008. december 31. a használatba vételi engedély benyújtásának 
határideje. A birtokba adás az aláírást követő 45. napon történne. A felépítmények padlásterének 
értékesítésére vonatkozó árat 70 eFt/m2-ben határozták meg. A cég telephelye a működési idő alatt Göd lesz. 
A változások jó része az önkormányzati akaratokat tükrözi.  
 
Nógrádi Gergely kifogásolja, hogy nem látja a szerződést, és nem tudja megvizsgálni a változtatásokat. Miért 
nem érkezett meg eddig a képviselőkhöz? 
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Markó József javasolja, hogy a szünetben olvassák el a szerződést. 
 
 
II./ Intézmények alapító okiratának módosítása 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

17/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzata a Göd Nagyközségi Tanács által 1982. december 31.-i hatállyal, a 6/1982. sz. 
tanácsi határozatával alapított Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet, jelenleg Településellátó 
Szervezet 298/2007. (XI. 28.) sz. Ök. határozattal elfogadott 
 

a l a p í t ó  o k i r a t á t 
 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a  
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal, az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
az intézmény szakágazati besorolása:   841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 

társulási intézményeket ellátó, kisegítő 
szolgálatai 

 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester         
 
 

18/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. sz. ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata a közoktatással kapcsolatos meghatározott feladatai ellátása érdekében 1974. 
évben községi óvodaként alapított, jelenleg 1. sz ÓVODA néven működő és a Helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján tulajdonába került, helyi közoktatási intézmény 
 

a l a p í t ó   o k i r a t á t 
 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a 
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal, az 
alábbiakkal egészíti ki: 
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az intézmény szakágazati besorolása:  851020 Óvodai nevelés 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester         

 
 

19/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata a közoktatással kapcsolatos meghatározott feladatai ellátása érdekében 1976. 
évben községi óvodaként alapított, jelenleg KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA néven működő és a Helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján tulajdonába került, helyi 
közoktatási intézmény 
 

a l a p í t ó   o k i r a t á t 
 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a  
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal, az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
az intézmény szakágazati besorolása:  851020 Óvodai nevelés 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
 
 

20/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

HUZELLA TIVADAR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata a közoktatással kapcsolatos meghatározott feladatai ellátása érdekében községi 
elemi iskolaként alapított, jelenleg Huzella Tivadar Általános Iskola néven működő és a Helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján tulajdonába került, helyi 
közoktatási intézmény 
 

a l a p í t ó   o k i r a t á t 
 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a  
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
az intézmény szakágazati besorolása:        852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 

művészetoktatás kivételével) 
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határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
 
 

21/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata a közoktatással kapcsolatos meghatározott feladatai ellátása érdekében AZ 1910. 
évben községi elemi iskolaként alapított, jelenleg Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény néven működő és a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
felhatalmazása alapján tulajdonába került, helyi közoktatási intézmény 
 

a l a p í t ó   o k i r a t á t 
 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a  
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal, az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
az intézmény szakágazati besorolása: 852020 Alapfokú művészetoktatás 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
 
 

22/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata az 1950-ben az Alsógödi Tanács VB. Által létesített Művelődési Otthon, 
jelenlegi nevén József Attila Művelődési Ház  
 

a l a p í t ó   o k i r a t á t 
 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a  
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal, az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
az intézmény szakágazati besorolása:          932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 
 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
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23/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata az 1955-ben a Pest Megyei Tanács V. B. által létesített Városi Önkormányzati 
Bölcsőde, jelenlegi nevén Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsőde  
 

a l a p í t ó   o k i r a t á t 
 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a  
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal, az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
az intézmény szakágazati besorolása:  889110 Bölcsődei ellátás 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
 
 

24/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSI KÖNYVTÁR 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata az 1963-ban az Alsógödi Tanács VB. Által létesített könyvtár, jelenlegi nevén 
Göd Városi Könyvtár 
 

a l a p í t ó   o k i r a t á t 
 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a  
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal, az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
az intézmény szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
 
 

25/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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VÁROSI PEDAGÓGIA SZAKSZOLGÁLAT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításáról 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§(5) bekezdésében foglaltak alapján Göd Város 
Önkormányzata által 2001. szeptember 19-én létesített, jelenlegi nevén Városi Pedagógia Szakszolgálati 
Intézmény   
 

a l a p í t ó   o k i r a t á t 
 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a  
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal, az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
az intézmény szakágazati besorolása: 856000 Oktatási kiegészítő tevékenység 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
 
 

26/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata által a 181/2007.(VII. 19.) sz. Ök határozattal létrehozott Alapszolgáltatási 
Központ 

a l a p í t ó   o k i r a t á t 
 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdése értelmében valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§-nak előírása alapján és a  
pénzügyminiszter „a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről” szóló 8005/2007. 
(PK. 14.) PM tájékoztatója alapján felülvizsgálta és ennek megfelelően 2008. 01. 01. napi hatállyal, az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
az intézmény szakágazati besorolása:   881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 

nélkül 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester         
 
 
Szünet 
 
 
- Szirt Invest Kft-vel kötendő szerződés módosítása c. napirendi pont tárgyalásának folytatása 
 
A testület a szerződés-tervezet módosításait 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

27/2008. (I. 31.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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A Szirt Invest Kft-vel kötendő együttműködési szerződést a módosításokkal együtt elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József bejelenti, hogy zárt ülésen kell tárgyalni a következő előterjesztést. 
 
A zárt ülést a testület 13 igen, 1 tartózkodással elfogadja, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 
Markó József megköszöni a lakosság részvételét és a nyílt ülést bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
   polgármester       jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 


	Markó József       Dr. Szinay József
	Jónásné Héder Hedvig


