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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:   Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 28-i ülésén a  

    Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 
 
 
Tárgy:   a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
  
Rábai Zita, Dr. Mödlingerné Kovács Éva, Sándor István, Pinczehelyi Tamás nincs jelen.  
   
 
Markó József köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az ülést 
megnyitotta.  Beköttették a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot, mely kiosztásra került a 
képviselőknek. Pontosították a személyes megszólítottságra való reagálást.   
 
Detre László: az 1. napirendi pontot az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén levették a 
napirendről, azzal, hogy az előterjesztést a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalja meg. Javasolta, hogy 
a Képviselő-testület is vegye le a napirendi pontot.  
 
Lenkei György: javasolta a16. napirendi pont levételét. Javasolta, hogy az előterjesztést az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság tárgyalja meg.  
 
Kovacsik Tamás: kérte, hogy azokat a napirendi pontokat, melyeknek ő az előterjesztője vegyék előbbre, 
ha elhúzódna a testületi ülés, mert 13.00 óra körül el kell mennie. 
 
Dr. Szinay József: kérte, hogy az egyebek 5. pontját tegyék előre a 2. napirendi pont után.  
 
Mikesy György: a 19. napirendi pont nevét szeretné megváltoztatni „Petőfi szobor lerombolása, és 
országzászló építése”-re.  
 
Markó József: javasolta, hogy „Petőfi tér rendezése” legyen a napirendi pont neve. 
 
Kruzslicz István: jelezte, hogy 12.00 órakor el kell mennie. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a mai ülésen Mikesy György látja el a 
frakcióvezetői feladatokat. Jelezte, hogy 12.00 órakor el kell mennie.  
 
Markó József: napirend előtt tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a kerékpárút kivitelezése a végső 
szakaszhoz érkezett. Az út pályázati támogatással, viszonylag kis önrésszel épült. Megköszönte a 
PENTA Kft.-nek és a hivatal dolgozóinak a munkáját. Külön megköszönte Lenkei György személyes 
közreműködését. Több pályázat, közbeszerzés van folyamatban. Elkezdődött az Idősek Napközi 
Otthonának felújítása, járdaépítésekre kerül sor. Felsőgödön elkészült egy buszváró, és lakossági 
igények alapján több közlekedési tábla kihelyezésére, gyalogátkelőhelyre, játszótérre van szükség.  
 
A Raiffeisen Bank a kötvénykibocsátás kezelési költség felszámításával kapcsolatban kereste meg az 
önkormányzatot. A következő hétre újabb megbeszélés van kitűzve. A Képviselő-testületnek a jövőben az 
Oázis lakópark ügyében kell jelentős döntést hoznia. A városnak fel kell vállalnia, hogy az utakat elkészíti, 
de az ott lakók türelmét kéri. A Petőfi tér szintén fontos kérdés. Véleménye szerint a térrendezés a 
lakosság érdekét szolgálja.  
 
 
A képviselő-testület  12 igen  szavazati aránnyal  az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
(Markó József nem szavazott)  
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1./ A helyi telekadóról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jakab Gábor osztályvezető 
 

2./ A 018/11 hrsz ingatlan jogi helyzetének rendezése 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
3./ Intézmények alapító okiratainak módosítása 

Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 

4./ HÉSZ módosítása 
 - Változtatási tilalom 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
5./ Kistérség Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
6./ A telepengedély kistérség szintű ellátásához való működési hozzájárulás 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7./ Nyári napközis tábor 

Előterjesztő: Lenkei György SzB elnök 
 
8./ Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
9./ Szakáts-kert elektromos hálózatbővítése 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
10./ Termálfürdő tartalék hévízkút vízjogi létesítési engedélye 

Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
11./ Rozmaring utcai ingatlanok értékesítése 

Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 

12./ A regionális vízmű társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli  
       önkormányzati tulajdonba adása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
13./ Belterületi közutak burkolat felújításának támogatása - pályázat 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
14./ Javaslat a 2009. burkolatlan utak karbantartására, javítására és helyszíneire 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
15./ Javaslat a 2009. évi járdaépítések megvalósításának helyszíneire és sorrendjére 
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
                                                                          
16./ A 05/33-36 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása 
 Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
  
17./ Göd, Lajos utca 2-4.sz. alatti ingatlan jogi helyzete 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
          Dr. Garabon Sándor jogtanácsos 
 
18./ Petőfi tér rendezése  
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 
19./ A 2009. évi közbeszerzési terv módosítása 
 Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
20./ Önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
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21./ Védőnői álláshely  
 Előterjesztő: Lenkei György SzB elnök 
 
22./ Rotary Klub névhasználati kérelme 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
23./ A 2690/1 hrsz-ú Kincsem Közösségi Ház bérleti szerződése 
 Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester 
 
24./ Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés –Időskorúak Napközi    
       Otthona épület felújítása, akadálymentesítése           (zárt ülésen) 
  Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1./ A helyi telekadóról szóló rendelet módosítása 
Detre László: az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Ismertette a 
bizottság határozati javaslatát. 
 
Markó József: a Helyi Építési Szabályzat szerint kisméretű telek nem építhető be, ennek ellenére ezekre 
is kivetnék a telekadót. Véleménye szerint ez nem fogadható el.  
 
Mikesy György: jogi állásfoglalást kért. Amennyiben bevezetik az ingatlanadót, ez az adónem eltörlésre 
kerül-e? 
 
Dr. Pintér György: a jelenlegi tervezet alapján a 30 millió forint feletti ingatlanokat érinti majd az 
ingatlanadó. 
 
Markó József: az ingatlanadó még nem elfogadott. 
 
Kovacsik Tamás: az adónem bevezetése az apróbb telkek akár a szomszédok felé történő értékesítését 
ösztönözheti.  
 
Markó József: az előterjesztés nem lett széleskörűen megtárgyalva. Javasolta, hogy a bizottságok 
dolgozzák ki újra az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. A 
bizottság az 50 %-os kedvezményt javasolta.  
 
Markó József: olyan telkekre vetnek ki adót, melyet nem építhetnek be. A rendelet elnevezése nem 
megfelelő.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság üléseinek időpontja nem 
fogadható el. Nincs elegendő idő, hogy szakemberek véleményezzék az előterjesztéseket. Kérte, hogy a 
bizottság a munkaterv szerinti napokon ülésezzen, ne közvetlenül a testületi ülések előtt.  
 
Dr. Pintér György: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság ülése előtt tárgyalta az előterjesztést. Rendkívül ritkán fordul elő, hogy a testületi ülés előtt 
tartsák a bizottsági ülést. Most sem erről volt szó.  
 
Detre László: a 75 %-os mentesség azokra a telkekre vonatkozik, melyek nem építhetők be.  
 
Kovacsik Tamás: javasolta, hogy a mentesség a HÉSZ életbe lépése után vásárolt telkekre legyen 
érvényes.  
 
Szegedi Sándor: javasolta, hogy a jövőben szélesebb körben tárgyalják az előterjesztést. A Temető-tábla 
beépítésével újabb helyzet áll elő.  Javasolta, hogy vegyék le a napirendi pontról. 
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A Képviselő-testület 13 igen – egyhangú – szavazati aránnyal levette a napirendi pontot.  
 
 
 

2./ 018/11 hrsz ingatlan jogi helyzetének rendezése 
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést. A határozat elfogadásához névszerinti szavazásra van 
szükség.  
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

93/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
közös megegyezéssel 2009. május 28. nappal megszünteti Cseri János (2131 Göd, Nemeskéri-Kiss 
Miklós út 52. fszt. 1.a.) Eladóval a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd külterület 
018/11. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan kötött szerződést azzal, hogy Cseri János a 018/11. 
hrsz. alatti ingatlanból kialakításra kerülő 018/26 hrsz. alatti ingatlan vételáraként már átvett 
234.000.-Ft-ot, azaz Kettőszázharmincnégyezer forintot a szerződés megszüntetését követő 30 
napon belül egyösszegben átutalással visszafizeti Göd Város Önkormányzata javára. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető szerződés aláírására, Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a 
szerződés ellenjegyzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester  
 
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése érdekében az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében Alsógöd-Felsőgöd- Újtelep (Bócsa) között 
hivatásforgalmi kerékpárút létesítése című, KMOP-2.1.2-2007-0019 jelű pályázat keretében 
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést köt a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába 
Göd, külterület 018/11. hrsz. alatti, szántó művelési ágú, 3. minőségi osztályba sorolt, 2236 m2 
térmértékű, 7 AK kataszteri tiszta jövedelemmel rendelkező, természetben Göd, külterület 018/11. 
hrsz-ú ingatlan megosztására és a megosztás útján kialakításra kerülő 018/26 hrsz. alatti, 117 m2 
térmértékű, szántó művelési ágú, 3. minőségi osztályba sorolt, 0.37 AK kataszteri tiszta jövedelmű 
ingatlan megvásárlására. 
Vételár: 2.000.-Ft/m2,  vagyis összesen: 234.000.-Ft, azaz Kettőszázharmincnégyezer forint. 
Az ingatlan eladója: Gusztos Gáborné sz.név: Mudrik Rózsa, lakik: 2131 Göd, Alagút u. 16. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, a szerződés ellenjegyzésére és a 
földhivatali eljárás lefolytatására Dr. Nyitrai Judit ügyvédet hatalmazza fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
3./ Intézmények alapító okiratainak módosítása 
Dr. Szinay József: az intézmények alapító okiratainak módosítása technikai jellegű, melyet jogszabály írta 
elő.  A feladatokat a jogszabályban meghatározott formátumban kellett rögzíteni.  
 
Dr. Pintér György: jelezte, hogy az ülés előtt kiosztott anyagban kérdőjelek vannak.  
 
 



 130

Dr. Szinay József: kérte, hogy ezeket a részeket húzzák ki.  
 
Dr. Pintér György: a Településellátó Szervezet alapító okiratának 6. pontja is kérdőjeles.   
 
Markó József: az előterjesztésben szereplő hibák nem fogadhatók el.  
 
Dr. Szinay József: az aljegyző jelenleg is a Településellátó Szervezet igazgatójával egyeztet.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az előterjesztés méltatlan arra, hogy a testület elé kerüljön. Javasolta, hogy 
vegyék le a napirendi pontról.  
 
Dr. Szinay József: június 1-ig el kell fogadni a módosításokat.  
 
Markó József: javasolta, hogy még a mai nap folyamán javítsák ki a hibákat, és hozzák vissza a 
Képviselő-testület elé.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a napirendi pontot le kell venni, és csak akkor lehet újra tárgyalni, ha megfelelő 
formában kerül a testület elé. Amennyiben még a mai nap folyamán kijavításra kerülnek a hibák, akkor 
tárgyalják.  
 
 
A Képviselő-testület 13 igen – egyhangú – szavazati aránnyal levette a napirendi pontot azzal, hogy 
amennyiben az előterjesztésben szereplő hibákat még a nap folyamán kijavítják, újratárgyalja a napirendi 
pontot.  
 
 

 
4./ HÉSZ módosítása 
 - Változtatási tilalom 
Kovacsik Tamás: ismertette az előterjesztést. Jelezte, hogy két határozatot kell hozni, az egyik az 
átsorolásra, a másik a beépíthetőségre vonatkozik.  
 
Kruzslicz István: a Golf-pálya nagy része magántulajdonban van. Egyeztettek-e a tulajdonossal? 
 
Kovacsik Tamás: a terület jelen pillanatban is sport besorolás alatt van, ez alapján most sem építhető be. 
A főépítész jelenleg is a golf-pálya tulajdonosával tárgyal.  
 
Szabó Csaba kiment.  
 
Markó József: a város érdekeit kell figyelembe venni és az 52 ha zöldterület megtartására kell törekedni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: véleménye szerint kompromisszumot kell kötni. Ha az egyeztetés folyamatban 
van, akkor még nem tudják annak kimenetelét. Ellentmondás van, mert ha az önkormányzat már 
eldöntötte, mit akar, akkor arról viszont nem kell egyeztetni. A Kékperjés Láprét területére különösen 
fontos odafigyelni, mert itt érdekellentétekről van szó. Az Mt területté való átsorolást szeretné tisztán látni.  
 
Szabó Csaba visszajött.  
 
Markó József: az előterjesztés tárgyalásához a főépítész jelenlétére van szükség.  
 
Kovacsik Tamás: javasolta, hogy a napirendi pontot akkor tárgyalják, ha a főépítész megérkezik.   
 
A Képviselő-testület 13 igen – egyhangú – szavazati aránnyal a 4. napirendi pontot később, a főépítész 
megérkezését követően tárgyalja.   
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5./ Kistérség Alapító Okiratának módosítása 
Markó József: ismertette az előterjesztést. Ebben az esetben is a jogszabályi változást kell átvezetni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: már több esetben kérték a kistérségi társulási ülések jegyzőkönyvét, melyet a 
mai napig nem kaptak meg. Csak akkor tudnak érdemben dönteni, ha tudják, hogy a kistérségnél milyen 
munka folyik. Kérte, hogy a dokumentációkat tegyék elérhetővé a tagönkormányzatok képviselői részére. 
Amennyiben ez nem történik meg, a jövőben nem fognak szavazni kistérségi ügyekben.  
 
Markó József: amennyiben kérik a kistérségtől a jegyzőkönyveket, akkor azokat ki kell adniuk, de ha 
hozzá fordulnak, a saját példányát is oda tudja adni átolvasásra.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a polgármester úrtól már kért jegyzőkönyvet, de nem kapta meg. A kistérségtől 
is kérte a jegyzőkönyveket, de tőlük sem kapta meg a mai napig. Ha nem kapják meg a kistérségi 
jegyzőkönyveket, mi alapján döntsenek? Véleménye szerint a gödi Polgármesteri Hivatalnak biztosítani 
kell a gödi képviselők részére a döntéshez szükséges anyagokat.  
 
Markó József: ha valóban nem kapta meg a jegyzőkönyveket, az hiba. Tudomása szerint személyi 
problémák vannak a kistérségnél. 
 
Dr. Szinay József: megkereste a kistérséget, hogy biztosítsák a jegyzőkönyveket, de erre az egyik 
munkatárs betegsége miatt nem került még sor. 
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

95/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának Alapító okirat módosítását elfogadja, egyben 
felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét az Alapító okirat módosítás és annak egységes 
szerkezetbe szerkesztett példányának a Kincstár részére történő benyújtására.  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul: 
 

Megnevezés: Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 
 
 

Jogállása: Önálló jogi személy 
 
 

Típus szerinti besorolása A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési 
szerv 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan 
működő  
Előirányzat feletti rendelkezési jog szerint: Teljes jogkörrel 
rendelkező  
 
A gazdasági pénzügyi feladatokat Dunakeszi Város Képviselő-
testületének Polgármesteri Hivatala (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el 
megbízás alapján 
 

Jogszabályban meghatározott 
közfeladata 

A társult települések összehangolt fejlesztésének előmozdítása, az 
önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített 
emelése  
 
 

Alaptevékenysége Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 
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Alapító joggal rendelkezik: Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

Irányító szerve: (tv. 8.§c) pontja 
szerint 

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 
 

Fenntartója Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) 
Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 
Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (2146 Mogyoród, Dózsa 
Gy. út 40. 

Működési köre Dunakeszi, Fót, Göd, Mogyoród közigazgatási területe 
 
 

Vezetőjének kinevezési rendje A Tanács kétévente választ a tagjai sorából - titkos szavazással, 
minősített többséggel- elnököt. (Társulási megállapodás XI.1., 
X.1.) 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szabályai szerint, illetve Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
szerint kerül sor (megbízási jogviszony) 

 
A módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hatályban maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
6./ A telepengedély kistérség szintű ellátásához való működési hozzájárulás 
Markó József: ismertette az előterjesztést. A feladat ellátása átszervezéssel történik, és a jelenlegi Gödön 
lévő státusz helyett negyed státusz fedezetét kell biztosítani.  
 
Mikesy György: sokkal szerencsésebb lenne, ha a kistérség önálló irodaként működne, de sajnos nem 
terveznek előre. Más kistérségek egyre inkább nyitnak önálló irodát és takarékosabban tudnak dolgozni.  
 
Markó József: Göd egy meglévő állapotban van benne, és ez ellen egyedül nem tud sokat tenni.  A 
kistérségek támogatása, finanszírozása csökkenőben van.  
 
Dr. Szinay József: hatósági munkáról van szó, nem a kistérség, hanem Dunakeszi jegyzője látja el a 
hatósági feladatot saját apparátusával. Valószínű, hogy a jogszabály arra próbált megoldást találni, hogy 
a kistérségi települések nem minden esetben tudják ellátni a hatósági feladatot.  
 
Dr. Bognár László kiment.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a telephely engedély kiadása iparűzési adó bevétellel is jár. Kérte, hogy a 
jegyző különösen figyeljen oda, hogy a gödi engedélyek kiadása zökkenőmentes legyen.  Javasolta, hogy 
az összeget maximálisan határozzák meg, és konkrét összegről döntsenek.  
 
 
Dr. Bognár László visszajött.  
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Dr. Szinay József: április 1-től látja el kistérség ezt a feladatot. A jogalkotó azt a célt tűzte ki, hogy 
hatékonyabbá tegye az engedélyek kiadását. Göd esetében ez nem biztos, hogy hatékonyságot fog 
jelenteni.  
 
Markó József: 2009-ben már csak ¾-évről van szó és a 3.000.000 Ft arányos részét kell biztosítani. A 
következő évben ismét szavazni kell majd az összeg biztosításáról.  Nem döntöttek arról, hogy minek a 
terhére? 
 
Dr. Szinay József: javasolta, hogy a fedezet a költségvetés tartalékkerete legyen. 
 
Markó József: a hivatalban ezzel az átszervezéssel felszabadult egy státusz, de az ellátandó feladatok is 
megnövekedtek.  Az elmúlt időszakban több új felsőfokú végzettségű kollégával erősítették a hivatali 
apparátust.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen  - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

96/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
figyelemmel a 358/2008 (XII.31.) Kormány rendeletre; melyben a  telepengedély, illetve a telep 
létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól rendelkezik 
és a többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti 
települési önkormányzat jegyzőjére telepített hatáskört,  támogatja  egy középfokú köztisztviselő  
felvételét, telepengedélyek  kiadásának feladatára Dunakeszi Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalába. 
 
Vállalja továbbá, hogy - 2009. évben időarányosan -  2009. április 1-től  2009. december 31-ig a 
felvett köztisztviselő bérét és személyi jellegű kifizetéseit és annak járulékait (évente várhatóan 
járulékaival együtt mindösszesen legfeljebb: 3.000.000.-Ft) a kistérséget alkotó települések 
lakosságszám-arányosan fizetik meg a székhely, azaz Dunakeszi Város Önkormányzatának 
minden hónap 3. napjáig. 
 

(Fedezet: tartalékkeret terhére) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Dr. Bognár László: tájékoztatta a képviselőket és a nézőket, hogy a szünetben a Kihívás Napja 
sportjátékban résztvevők között kisorsolják a felajánlott díjakat.   
 
 
 
Szünet. 
 
 
Mikesy György, Dr. Pintér György nincs jelen.  

 
 
 

 
7./ Nyári napközis tábor 
Lenkei György: ismertette az előterjesztést. Tudomása szerint tavaly csak Gödön került sor a tábor 
megrendezésére. Valószínű, hogy a gödi tábor jó példa volt a többi településnek.  
 
Mikesy György, Dr. Pintér György visszajött.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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97/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
vállalja, hogy a gyermekek nyári táboroztatásához a Dunakeszi Kistérség által nyújtott 
támogatáson felül a hiányzó forrást saját erőből biztosítja a költségvetési előirányzatnak 
megfelelően.  
 

 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2009. évben a nyári napközis táboroztatás 
költségeihez az alábbi támogatást adja: 
 

- Dunakeszi gyermekek után- maximum 80 fő.-    1.120.000Ft 
- Fóti gyermekek után – maximuma 30 fő -              420.000Ft 
- Gödi gyermekek után – maximum 90 fő-            1.260.000Ft 

 
A támogatás jogszerű felhasználásáról 2009. szeptember 15-ig beszámolót készít. 
 

(fedezet: költségvetésben elkülönítve) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester  
 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő ügyrendi javaslata: a sorsolásnál általános megfogalmazás, hogy a nyereményt 
biztosító szervezettel kapcsolatban lévő munkavállalók, alkalmazottak nem vesznek részt. Javasolta, 
hogy a jövőben ezt a normát fogalmazzák meg és tartsák be. 
Határozati javaslata: Göd Város Önkormányzatának a jövőben az általa lebonyolítandó 
nyereményjátékban az önkormányzat képviselői és a polgármesteri hivatal munkatársai a nem vehetnek 
részt.  
 
Markó József: ebben az esetben az önkormányzat valamennyi munkatársait kizárják.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: javasolta, hogy akkor a képviselőket zárják.  
 
Markó József: mi a helyzet a külsős bizottsági tagok esetében? 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: javaslata, hogy az esküt tett döntéshozók nem vehetnek részt a 
nyereményjátékon.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen 4 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

98/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
arról döntött, hogy a jövőben az általa lebonyolítandó nyereményjátékban az esküt tett 
döntéshozók nem vehetnek részt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Szabó Csaba: ügyrendi javaslata lett volna, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság dolgozza 
ki az önkormányzat által szervezett nyereményjátékon való részvételt.  
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8./ Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést.  
 
Markó József: kérte, hogy pontosítsák a szavazóköröket.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

99/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a szavazatszámláló 
bizottságba az alábbi tagokat választja meg: 
 
 

2. szavazókör  Orvosi Rendelő, Cserfa u. 18. 
      Deák Józsefné       Arany J. u. 22. 
 

7. sz. szavazókör  Németh László Ált. Isk., Ifjúság köz 1-3. 
      Halmai Gáborné              Ménesi u. 7. 

 
10. sz. szavazókör  Óvoda, Lenkey u. 17. 

      Reményi László  Terv u. 43. 
 
 

16. szavazókör         Óvoda, Lenkey u. 17. 
      Reményi Lászlóné             Terv u. 43. 
 
      Póttag: Szinay Lilla  Madách u. 8. 

  Sikes Kálmán      Árpád u. 2/a 
   Sikes Bernadett       Árpád u. 2/a 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  jegyző 
 
 
 
 
9./ Szakáts-kert elektromos hálózatbővítése 
Kovacsik Tamás: ismertette az előterjesztést. A Búzaszem iskola építkezése során lehetőség nyílik arra, 
hogy a Szakáts-kert elektromos hálózatát bővítsék.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a fedezetet nem jelölte meg az előterjesztő. 
 
Dr. Pintér György: a tartalékkeretet javasolja fedezetként.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen  - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Szakáts-kert elektromos hálózatának bővítéséhez a mellékelt helyszínrajz szerinti 2-es 
nyomvonalvezetést jóváhagyja. (Kossuth-Tompa-Vécsei utca) 
A mintegy 500 ezer Ft-nyi többletköltséget vállalja és a nagyobb vezetéket megrendeli.   
 

(Fedezet:  tartalékkeret terhére)  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
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10./ Termálfürdő tartalék hévízkút vízjogi létesítési engedélye 
Szegedi Sándor: ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy augusztus 31-ig kezdjék meg a tartalékkút 
közbeszerzési eljárását, valamint az engedély meghosszabbítását. Javasolta a Pénzügyi Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottság határozati javaslatának elfogadását.  
 
Markó József: az előterjesztésben elhangzott az engedély meghosszabbítása, valamint a közbeszerzési 
eljárás megindítása.  
 
Dr. Pintér György: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság csak a hosszabbításról döntött.  
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság szintén csak a hosszabbításról döntött.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: kizáró tényező lehet a pályázatban a megkezdett beruházás. Ha nem tudják az 
engedélyt megszerezni, akkor kell dönteni a kút közbeszerzési eljárásáról.  
 
Mikesy György: kiegészíti a határozati javaslatot azzal, hogy a közbeszerzési eljárást kezdjék el 2 éven 
belül.  Véleménye szerint augusztus 31-ig kellene kiírni a közbeszerzési eljárást.  
 
Szegedi Sándor: a hosszabbítás lényege az időnyerés, ez alatt megjelenhet pályázati kiírás. Már 
megkezdett beruházást nem támogatnak.  

 
 

A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

101/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 19862-
9/2007. számon kiadott, 2009. augusztus 31-ig érvényes tartalék hévízkút vízjogi létesítési 
engedélyének meghosszabbítását kéri további 2 évre. 
 

(Fedezet: a 2009. évi költségvetés e célra meghatározott sora) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
11./ Rozmaring utcai ingatlanok értékesítése 
Szegedi Sándor: ismertette az előterjesztést. A szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták. 
Javasolta a bizottsági határozatok elfogadását.  
 
Markó József: a 63. oldalon szereplő vázrajzról kell-e dönteni? 
 
Szegedi Sándor: a vevő személyének változatlanul hagyása melletti, telek-kiegészítésként történő 
értékesítésről van szó.  
 
Popele Julianna: két határozati javaslatról kell dönteni.  
 
Dr. Pintér György: az ülés előtt kiosztott anyagban szereplő határozati javaslat elfogadását kérte.  
 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az átsorolás megtörténte után beépíthető válik a terület. A patak part melletti 
terület beépíthetősége megkérdőjelezhető. Olyan mértékben vizenyős a talaj, hogy építkezésre nem 
alkalmas, és a tulajdonosok eredeti szándéka is az volt, hogy ott ne építkezhessenek.  
 
Szegedi Sándor: a 2007. szeptemberi határozat is telek-kiegészítésről szólt. A vevő elsősorban azért 
vásárolná meg, hogy a terület ne kerüljön idegen kézbe. 
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Csányi József: valóban azért kerül sor a telek-kiegészítésre, hogy más ne tudjon építkezi a területen.  
 
Popele Julianna: a beépítési százalékba beszámít a telek-kiegészítést.  
 
Mikesy György: tudni szeretné a Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalását.  
 
Markó József: erről már döntött a Képviselő-testület, de a szomszéd megfellebbezte a döntést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az érintett tulajdonosok is arról nyilatkozta, hogy nem kívánják beépíteni a 
telkeket, most viszont felmerült, hogy az 1-2. tulajdonos szándékában áll a beépítés. Annak idején az 
önkormányzat építését kívánták megakadályozni. Amennyiben az ott élők garanciát adnak arra, hogy 
nem kívánják a beépítést, csak akkor tudják megszavazni az előterjesztést. 
 
Markó József: másik területről van szó.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ügyrendi javaslata, hogy a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja meg az 
előterjesztést. Döntésük alapján tudják támogatni az előterjesztést.  
 
Markó József: erről korábban már döntöttek.  
 
Popele Julianna: a vevővel előszerződést kötöttek, mely alapján előleget fizetett és várják a végleges 
döntést. Nem változott semmi, csak a két területet kettéválasztották. Önállóan, minden változtatás nélkül 
az akkori testületi döntésről van szó.  
 
Markó József: szavazásra bocsátotta az ügyrendi javaslatot.  
 
A képviselő-testület 2 igen, 10 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elutasította az ügyrendi javaslatot.  
 
 
A képviselő-testület név szerinti szavazással 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

102/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

jóváhagyja, hogy a Göd 3079/5 hrsz-ú, természetben a Rozmaring utcában lévő ingatlant  az 1. sz. 
melléklet szerint átminősíti 
 

3079/6 hrsz-ú 287 m2  térmértékű kivett közút művelési ágú területet, beépítetlen területté, 
 3079/3 hrsz-ú 550 m2 térmértékű kivett közút művelési ágú területet, beépítetlen területté. 
 
Felkéri a Jegyzőt a végleges telekmegosztás elkészítésére, és annak ingatlan-nyilvántartáson történő 
átvezetésére. 
 
A telekmegosztás alapján kialakított, a mellékelt vázrajzon az 1. sorszámmal jelölt 2009 m2 térmértékű 
ingatlant a 3079/7 hrsz-ú telek kiegészítéseként, és a 2. sorszámmal jelölt 1662 m2 térmértékű ingatlant a 
3079/4 hrsz-ú telek kiegészítéseként értékesíti Csabai Béla és Csabai Márk 2131 Göd, Pesti út 93/b. 
szám alatti lakosok részére. 
 
A telek kiegészítésre szánt területet 6.000 + Áfa Ft/m2 vételáron értékesíti.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
A képviselő-testület  11 igen  2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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103/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
jóváhagyja, hogy a 249/2008. (XII.11.) sz. ök. határozat végrehajtása érdekében a helyrajzi számok  
módosulása miatt a telekalakítási vázrajzok ismételten elkészítésre kerüljenek.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
12./ A regionális vízmű társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati  
       tulajdonba adása 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérte a polgármestert, ismertesse, hogy a város érdekét milyen mértékben érinti 
a tiltakozás. Véleménye szerint ebben az ügyben nem lehet pártpolitikai érdekeket kell képviselni.  
 
Markó József: tudomása szerint Vác polgármestere is határozott tiltakozását fejezte ki. Ez a tiltakozás 
politikai pártoktól független és Vác mellett Göd is érintett.  
 
Szegedi Sándor: a részvények önkormányzati tulajdonba adása már évekkel ezelőtt elkezdődött, az 
úgynevezett álprivatizációval. Ez a törekvés nem járt sikerrel. A mostani szándék az egyesítés, melynek 
során a DMRV nyereségét az Észak –magyarországi Vízmű Társaság lenyelné,  és ezzel a cég 
nullszaldós, esetleg veszteséges lenne. Ebben a vízgazdálkodási társulások is érintettek, mert a 
vízkészletek értékesítése is megtörténhet.  
 
Lenkei György: a vízmű dolgozói is határozottan tiltakoznak az összevonás ellen. 
 
Dr. Szinay József: nem hivatalos információ, hogy az összevonással a céget tőzsdére kívánják vinni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: jól látható, hogy pártpolitikáról van szó, mely ellen az önkormányzatok 
megpróbálnak fellépni. Sajnálattal vette tudomásul, hogy a polgármester a gödi érdekekről nem 
nyilatkozott.  
 
Szegedi Sándor: amíg a DMRV és a többi vízszolgáltató állami tulajdonban van, addig az állam a 
hatósági ár meghatározója. Amennyiben ez megszűnik, az ármeghatározás kicsúszik az állam kezéből. 
Az itt lévő nyomvonalas csatorna, és ivóvíz DMRV tulajdonban van. A későbbi beruházások 
önkormányzati tulajdonba kerültek, melyeket használatra átadtak a vízmű részére.  
 
Dr. Bognár László: tulajdonjogot kérnek, ebből egyértelmű, hogy Göd érdekeit képviselik.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ügyrendi javaslata, a határozati javaslatban szerepeljen, hogy Göd 
tulajdonjogot kér.  
 
Markó József: a határozati javaslat elsősorban arra vonatkozik, hogy a megfogalmazott levelet aláírja.  
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az előterjesztésben az önkormányzat megfogalmazást kell pontosítani. 
Ügyrendi javaslata, hogy rögzítsék Göd város önkormányzatát.  
 
Markó József: a helyi önkormányzatok magában foglalják Göd városát.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ügyrendi javaslata, a 68. oldalon az 1. pont utolsó sora „… térítésmentes 
települési önkormányzati vagyonátadása érdekében.”  
 
Dr. Bognár László kiment.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a 70. oldalon, ahol csak önkormányzat szerepel, az egészüljön ki települési 
önkormányzatra.  
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A Képviselő-testület 12 igen – egyhangú – szavazati aránnyal elfogadta az ügyrendi javaslatot. 
 
Csányi József: egy közös tiltakozás mellé állnak. Ahol már privatizálták a vízműveket, ott máris sokkal 
magasabbak az árak.  
 
Dr. Bognár László visszajött.  
 
Dr. Szinay József: határozati javaslata a megfogalmazásra, hogy „térítésmentesen kerüljenek a helyi 
önkormányzatok tulajdonába”.  
 
 
A képviselő-testület  13 igen  - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

104/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását a regionális vízmű-szolgáltatói 
részvények és a regionális vízi közművek térítésmentesen kerüljenek a helyi önkormányzatok 
tulajdonába.  

Felhatalmazza a Polgármestert a Miniszterelnökhöz címzett - a határozat mellékletét képező - levél 
aláírására, valamint a regionális vízmű-szolgáltatói részvényeket igénylő települési 
önkormányzatok tájékoztatására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
13./ Belterületi közutak burkolat felújításának támogatása - pályázat 
Kovacsik Tamás: ismertette az előterjesztést. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem útépítésről, hanem a 
meglévő utak felújításáról van szó. Kérte, hogy az ülés előtt kiosztott, javított változatról tárgyaljanak.  
 
Markó József: véleménye szerint ebben a konstrukcióban tudják legjobban kihasználni az 50%-os 
támogatást.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: két alternatíva elfogadását javasolta. A 3-as körzetben a Kölcsey utcában egy 
utca kereszteződésnyi szakaszról lenne szó. A másik javaslata a Koszorú tér környéke, a Babits és a 
Kölcsey utca között. 
 
Popele Julianna: ebben a pályázatba csak szilárd burkolatú utak felújítására lehet támogatást elnyerni.  
 
Detre László: a képviselői javaslat ésszerű, de az ott lakóknak a Mikszáth Kálmán utca jelenti a 
problémát.  
 
Dr. Pintér György: örömmel vette, hogy útfelújításokra is lehet támogatást nyerni, hiszen az utak 
megépülése után folyamatos karbantartás szükséges. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kálmán utca 
felújításával két intézmény megközelíthetősége javul.  
 
Dr. Bognár László kiment.  
 
Kovacsik Tamás: az előterjesztés ismertetésekor jelezte, hogy szilárd burkolatú utak felújításáról van szó.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Mikszáth utca ebbe a felújítási programba illik bele.  
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A képviselő-testület  12 igen  - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

105/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
jóváhagyja, hogy a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat 
felújításának támogatása” pályázaton történő részvételt. 
 
 
A  pályázatot a Kálmán utca  (Ady Endre u. – Deák Ferenc u. közötti szakaszának) burkolat felújítására 
kell elkészíteni és benyújtani. 
 

Összes költség:       24.000 eFt 
Elnyerhető támogatás:      12.000 eFt  
Önkormányzati önrész:     12.000 eFt 

 
Az önkormányzat a  részvételhez szükséges önrészt, 12.000.000 Ft-ot a lekötött pénzeszközök terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület  12 igen  - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

106/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

jóváhagyja a  „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának 
támogatása” pályázaton történő részvételt. 
 
A  pályázatot a Kossuth utca (Pesti út és a Schweidel József u. közötti szakaszának) burkolat 
felújítására kell elkészíteni és benyújtani. 
 

Összes költség:       20.750 eFt 
Elnyerhető támogatás:      10.375 eFt  
Önkormányzati önrész:     10.375 eFt 

 
Az önkormányzat a  részvételhez szükséges önrészt, 10.375.000 Ft-ot a lekötött pénzeszközök terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
Szünet.  
 
 
 
Kruzslicz István, Dr. Horváth Viktor Gergő elment.  
 
 
 
 



 141

14./ Javaslat a 2009. burkolatlan utak karbantartására, javítására és helyszíneire 
Kovacsik Tamás: ismertette az előterjesztést.  Most jelezték, hogy több utcában kőszórásra lenne 
szükség.  
 
Dr. Pintér György: ismertette karbantartások fedezetét. Javasolta, hogy a körzetképviselő keretekből 
egészítsék ki a hiányzó összeget a meghatározott négyzetméterek arányában.  
 
Markó József: javasolta, hogy az adott körzetekben a felmerült költségek arányában viseljék a terheket.  
 
Popele Julianna: Sellyei Noémi javasolta, a Kerekerdő utca kőszórását, de felhívta a figyelmet, hogy ez a 
szakasz egy megkezdett beruházás.  
 
Sellyei Noémi: a meglévő lyukak betömését és hengerezését kéri, nem pedig új réteget.  
 
Mikesy György: mi alapján kerül felhasználásra a körzetképviselői keret? 
 
Markó József: a körzetben felmerült költségek arányában.  
 
 
A képviselő-testület   11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

107/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a burkolatlan utak javítását, karbantartását az alábbiak szerint:  
 

• kőszórt utak kátyúzása zúzott kővel 
• földutak felületi egyengetése, kőszórása, hengerezése 

 
Sorszám Utca neve      Utca 

hossza m 
Javítandó 

útfelület m² 
0 – 40 es kő 

mennyiség m³ 
Várható 
költség 

      
1 Áldás(Kálmán-

Révay között) 300 1 200 8,4 115 500 
2 Árpád 270 1 080 7,56 103 950 
3 Attila 450 1 800 12,6 173 250 
4 Babits 600 2 400 16,8 231 000 
5 Batthyány 150 600 4,2 57 750 
6 Család 520 2 080 14,56 200 200 
7 Csokonai 150 600 4,2 57 750 
8 Damjanich 300 1 200 8,4 115 500 
9 Ezerjó 220 880 6,16 84 700 

10 Hajnal 225 900 6,3 86 625 
11 Hunyadi 300 1 200 8,4 115 500 
12 Jókai  700 2 800 19,6 269 500 
13 Kacsóh 450 1 800 12,6 173 250 
14 Kádár 460 1 840 12,88 177 100 
15 Kerekerdő 600 3 000 21 288 750 
16 Kiss János 450 1 800 12,6 173 250 
17 Kölcsey(Nemeskéri-

Mikszáth között) 
200 800 5,6 77 000 

18 

Lánchíd (Szt. István 
-Mihácsi között)-
Hársfa a Köztársa-
ság utcáig. 

380 1 520 10,64 146 300 

19 Lázár Vilmos 370 1 480 10,36 142 450 
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20 Maros 300 1 200 8,4 115 500 
21 Martinovics 150 600 4,2 57 750 
22 Mayerffy 300 1 200 8,4 115 500 
23 Móricz 600 2 400 16,8 231 000 
24 Nyár 120 480 3,36 46 200 
25 Ősz 120 480 3,36 46 200 
26 Pöltenberg 300 1 200 8,4 115 500 
27 Sellő 225 900 6,3 86 625 
28 Szegfú 280 1 120 7,84 107 800 
29 Széchenyi 450 1 800 12,6 173 250 
30 Sződi 600 2 400 16,8 231 000 
31 Szőlőkert 370 1 480 10,36 142 450 
32 Teleki Pál 600 2 400 16,8 231 000 
33 Templom 150 600 4,2 57 750 
34 Thököly-Pesti 600 2 400 16,8 231 000 
35 Toboz 120 480 3,36 46 200 
36 Toldi 225 900 6,3 86 625 
37 Török Ignác 120 480 3,36 46 200 
38 Vadvirág-Lomb 1100 4 400 30,8 423 500 
39 Verseny 250 1 000 7 96 250 

  14 075 56 900 398,3 5 476 625 
 
 

Fedezet: a 2009. évi költségvetésből 3.583 eFt + képviselői körzeti keret 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
15./ Javaslat a 2009. évi járdaépítések megvalósításának helyszíneire és sorrendjére 
Kovacsik Tamás: ismertette az előterjesztést. A járdaépítés fedezete a költségvetésben biztosított.  
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

108/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

jóváhagyja az önkormányzat 2009. évi járdaépítési programját az alábbiak szerint: 
 

Az építés helye, szakasza             szerkezet 
 

Pesti út (Művelődési Ház – Okmány iroda közötti szakasza)              térkő 
Pesti út (Okmány iroda  – Jávorka u. közötti szakasza)               térkő 
Rákóczi u. meglévő járdától (Duna u. sarki ingatlantól) a Bölcsőde bejáratáig    térkő 
Duna u. (Rákóczi úttól a Honvéd sorig)                térkő  
Honvéd sor (Ifjúság köz– Duna út között) és Duna út(Honvéd sor sarki ingatlan előtt) térkő  
Petőfi u. (Béke u – Kossuth u. közötti szakasz)               térkő  
 
 

Fedezet: a 2009. évben a költségvetésben biztosított keret terhére 
 
 
Határidő:  2009. december 20. 
Felelős:   Markó József polgármester 
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16./ A 05/33-36 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása 
Kovacsik Tamás: ismertette az előterjesztést.  
 
 
A képviselő-testület  11 igen  - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

109/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a 05/33-36 helyrajzi számú ingatlanokat belterületbe vonja. Kéri, hogy a Kékperjés Láprét helyi 
védelméről szóló rendeletmódosítás kerüljön az érintett ingatlanok tulajdoni lapján átvezetésre. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
  
17./ Göd, Lajos utca 2-4.sz. alatti ingatlan jogi helyzete 
Markó József: ismertette az előterjesztést. A szerződés meghiúsulása esetén a vételárat a kamatokkal 
együtt vissza kell fizetni. Amennyiben nem jogszerű a visszafizetés, akkor gesztust gyakorolnának.  
 
Dr. Garabon Sándor: a bírói gyakorlat következetes abban, hogy a befizetett vételárat, plusz a kamatokat 
kell visszafizetni. Javasolta, hogy utalják át az összeget, hogy addig se kamatozzon, és utána kérjék az 
eredeti állapot visszaállítását, valamint a telekmegosztást.  
 
Markó József: milyen kamattal számoltak? 
 
Dr. Garabon Sándor: jegybanki alapkamattal.   
 
Markó József: véleménye szerint csak a bírósági döntést követően fizessék vissza a vételárat.  
 
Detre László: az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén arról döntöttek, hogy a vételárat és a 
jegybanki alapkamatot fizessék vissza. Ez az összeg ügyvédi letétbe kerülne, és nem kamatozna tovább.  
 
Dr. Garabon Sándor: erre csak akkor kerülhet sor, ha a félnek van jogi képviselője. Az ügyfelet már 
korábban értesítették, hogy az összeget felveheti, de a vételáron és a kamaton felül kártérítési igényt 
jelzett.  
 
Markó József: határozati javaslata, hogy az önkormányzat pert indít az eredeti állapot helyreállítása iránt, 
és a bírói gyakorlat szerint a szerződéskor befizetett összeg és annak kamatait visszafizeti. Kérik az 
ügyféltől a számlaszámot, melyre az összeget átutalhatják.  
 
 
A képviselő-testület  10 igen 1 tartózkodás  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

110/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
megtárgyalta a Göd, Lajos u. 2- 4. sz. alatti ingatlan jogi helyzetét és úgy határozott, hogy Földesi 
Zsuzsanna (2133 Sződliget, Akácos u. 8.) sz. alatti lakos részére a vételárat + jegybanki 
alapkamattal számított kamatösszeget visszafizeti.  
 
Az ingatlan eredeti jogi helyzetének helyreállítása érdekében pert indít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester       
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18./ Petőfi tér rendezése 
Kovacsik Tamás: ismertette az előterjesztést. A Petőfi tér rendbe tétele mellett, helyreállítják az 
országzászlót, valamit a Beck Ö. Fülöp térre is visszakerül a névadó szobor.  Bemutatta az országzászlón 
lévő eredeti címert. Az országzászló készítő felajánlotta munkáját az önkormányzatnak. A Petőfi szobor 
felújítása is folyamatban van. A park rendbe tétele az önkormányzatra vár. Kérte a Képviselő-testület 
hozzájárulását, hogy a tér rendbetételére megbízást adhassanak. A tér végleges kialakításáról lakossági 
fórumon döntenének. 
 
Dr. Pintér György: egy idézettel fejezte ki véleményét. „Aki nem tudja honnan jött, az nem tudja hová 
megy”.  Megköszönte a zászló felajánlását és az adakozást. A hiányzó összegeket a tartalék keretből 
lehetne kiegészíteni.  
 
Detre László: a tér rendbe tétele egy régebben elindult folyamat. Több elképzelésük volt a térrel 
kapcsolatban, most már több konkrét megvalósíthatósági tanulmány készült, melyből az ott lakók 
választhatnak. Megköszönte a tér rendezésében közreműködők munkáját.  
 
Mikesy György: a városvédők nem az országzászló felépítése, hanem az eljárás ellen tiltakoztak. A 
lakosoknak nem tudott tájékoztatást adni, hiszen neki sem volt információja arról, hogy hová tűnt a 
szobor. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem utólag kell tájékoztatni és a Közművelődési és Oktatási 
Bizottságot sem vonták be a munkába. Egy rágalmazás is megfogalmazódott, mely szerint a városvédők 
aláírásokat gyűjtöttek, mindenkit ellenállásra buzdítottak. Tudni kell azt is, hogy a Petőfi tér az egyik 
legrendezettebb tér Gödön. Véleménye szerint inkább a Várdombot kellene rendbe tenni. Felolvastatott 
egy petíciót, melyet átadott a jegyzőkönyv részére.   
 
Markó József: kérte, hogy az aláírok személyét is ismertessék.  
 
A nyelvtolmács: felolvasta a neveket és címeket.  
 
Markó József: az elhangzottak közül senki sem Petőfi téri lakos. Tájékoztatta a képviselőt, hogy a 3. 
körzet Detre László képviselőhöz tartozik. Az MTI cikkéből értesült arról, hogy valamelyik egyesületnek 
problémája van a Petőfi szoborral kapcsolatba.  
 
Mikesy György: polgármester úr nyilatkozott arról, hogy megszületett a Képviselő-testület határozata. 
Nem valós a nyilatkozat, mert csak most fognak dönteni.  
 
Markó József: a normál képviselői eljárás az lenne, hogy megkeresik őt a problémájukkal, nem pedig a 
médiából kellene értesülnie. Azt megerősítette a cikkre reagálva, hogy már hónapok óta előkészítő 
munkák folynak.  
 
Kovacsik Tamás: az ott élők türelmét kéri, mert a munkálatok befejezése után egy szép, rendezett teret 
kapnak vissza. Megköszönte Zahorán Sándor munkáját, aki komoly adományt gyűjtött a tér rendezésére. 
A több 10 éves hársfákat nem vágják ki, és ha csak ilyen áron lehetett volna a zászlót felállítani, más 
megoldást kerestek volna.  
 
Dr. Bognár László: már a költségvetés tervezésekor szó volt az országzászló állításáról. Véleménye 
szerint az országzászló elhelyezésére az eredeti hely a megfelelő. Megkérdezte, hogy van-e más 
javaslat. 
Csányi József: Mikesy képviselő úrnak sok mindenről nincs információja annak ellenére, hogy a többi 
képviselő tisztában volt a szobor felújításával.  
 
Szabó Csaba: a téren csak a szükséges fákat vágták ki, melyek lakóházak kerítéseit veszélyeztették. 
 
Sellyei Noémi: a bizottsági üléseket rendszeresen látogató képviselők naprakész információval 
rendelkeznek, de a jegyzőkönyvek áttekintése is megoldás lehet.  
 
Mikesy György: a városvédők semmiféle aláírást nem gyűjtöttek, és nem szerveztek tiltakozást. Az 
aláírást egy téren lakó gyűjtötte. Ha a  Civil Tanács kezdeményezte az országzászló újbóli felállítását, 
akkor annak a keretéből fedezzék a költségeket.  
 
Detre László: kérte, hogy vegyék figyelembe, mint a körzet képviselője, tisztában van körzetének 
határával.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva megérkezett.  
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Lenkei György: a bizottsági ülésen az országzászló állítását a városvédő képviselő nem támogatta. Dr. 
Horváth Viktor Gergő a körzet képviselőjeként tiltakozott az országzászló állítása ellen. Bízik abban, hogy 
a városvédők a támogatásukat azzal is kifejezik, hogy az ünnepségen részt vesznek.  
 
Dr. Pintér György: kérte a Képviselő-testületet, fejezze ki köszönetét az Alsógödi Református Egyháznak, 
hogy megőrizték az eredeti címert.  
 
 
A képviselő-testület  11 igen 1 tartózkodás  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

111/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
arról döntött, hogy a Petőfi tér  szomszédságában  lévő, 1321 hrsz-ú területen az országzászlót 
eredeti helyét újraállítja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József: kérte, hogy szavazzanak a Petőfi szobor szükséges javításáról és a javítás után a Petőfi 
téren történő elhelyezéséről.  
 
Kovacsik Tamás: a következő Városfejlesztési Bizottságon döntenek a beérkezett tervekről a lakossági 
vélemények figyelembe vételével.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a lebontásról is dönteni kellett volna. A sorrendet tartja zavarónak. Előbb a 
lakosság, utána a bizottság, majd a testületi döntés a helyes sorrend.  
 
Mikesy György: megkérdezte a jegyzőt, szabályos-e, hogy előbb szerzik meg az építési engedélyeket, és 
utólag döntenek a szoborállításról.  
 
Markó József: most a szobor állításáról kell dönteni. A bontás szabályosságát az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság megvizsgálja.  
 
Zahorán Sándor: köszönetét szeretné kifejezni a Képviselő-testületnek a támogatásért. 70 évvel ezelőtt 
állították fel az országzászlót, így az évfordulót méltó módon meg tudják ünnepelni. A téren az 
országzászló volt korábban, később került a Petőfi szobor elhelyezésre. Az országzászlót nem lehet 
akárhol elhelyezni, csak az eredeti helyén, ahol a 64 vármegye földje van. Örömmel vette, hogy Gödön 
egyre szaporodnak a nemzeti jelképek.  
 
Markó József: határozati javaslat, hogy a Petőfi szobor július 31-ig kerüljön a helyére, melyet a 
Városfejlesztési Bizottság választ ki. 
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

112/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

elfogadta, hogy a Petőfi szobor a Városfejlesztési Bizottság döntése 
alapján kerül elhelyezésre a Petőfi téren.  

 
 
Határidő: 2009. július 31.  
Felelős:   Markó József polgármester 
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Markó József: javasolta, hogy a város önkormányzata határozatban fejezze ki köszönetét a Református 
Egyháznak, Ráksi Miklós úrnak és Vitéz Nemes Árpádnak, hogy több mint 5 évtized alatt a címert eredeti 
állapotában megőrizte és a város rendelkezésére bocsátotta.  
 
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

113/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
köszönetét fejezi ki a Református Egyháznak, Ráksi Miklós úrnak és Vitéz Nemes Árpádnak, hogy 
több mint öt évtized alatt az országzászló emlékművének talapzatán álló címert  eredeti 
állapotában megőrizték és a város rendelkezésére bocsátották.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Markó József: az országzászló újraállításához a polgármesteri keretből 500.000.-Ft támogatást nyújt.  
 
 
 
 
19./ A 2009. évi közbeszerzési terv módosítása 
Popele Julianna: ismertette az előterjesztést. A közbeszerzési terv módosítását jogszabály írta elő.   
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 

114/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
elfogadja 2009. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak  szerint: 

 
Közbeszerzési terv 

2009. január 1-től március 31-ig 
 

 
Közbeszerzés 

tárgya 

 
Közbeszerzés megnevezése 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

építési 
beruházás 

Útépítés Kbt. VI. fejezet 
Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 

építési 
beruházás 

Csapadékvíz rendezés Kbt. VI. fejezet 
Nemzeti 
eljárásrend 

Nyílt 

építési 
beruházás 

Idősek Klubja felújítás, akadálymentesítés Kbt. negyedik 
rész Egyszerű 
eljárásrend 

Meghívásos 

    
szolgáltatás- 
megrendelése 

Közterület-fenntartás Kbt. negyedik 
rész Egyszerű 
eljárásrend 

Meghívásos 
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Közbeszerzési terv 
2009. április 1-től december 31-ig 

 
Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Építési 
beruházás  

300 férőhelyes óvoda, 300 adagos 
melegítőkonyha építése 

Általános 
egyszerű eljárás 

Nyílt 

Szolgáltatás- 
megrendelése 

300 férőhelyes óvoda, 300 adagos 
melegítőkonyha engedélyes és kiviteli 
terveinek elkészítése  

Kbt. VI. fejezet 
Általános 
egyszerű eljárás 

Nyílt 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
4./ HÉSZ módosítása 
 - Változtatási tilalom napirendi pont folytatása 
Markó József: kérte, hogy a megfogalmazásokat pontosítsák. Mit jelent az Mt terület?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: mezőgazdasági terület.  
a tulajdonosok jelen állapotában nem kívánják.  
 
Markó József: az Mt kizárja az építést, és a terület később beszámítható birtoktestbe.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a jogszabály arról szól, hogy a birtoktestre építési tilalmat kell elrendelni és 
mezőgazdasági terület a besorolásra.  
 
Markó József: a Láprét jelenlegi állapota a besorolást követően sérül-e? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: nem.  
 
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
115/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
elkészítteti a HÉSZ módosítását, azzal, hogy a különleges területek közül a bánya, a golfpálya és a 
temetők területét beépítésre nem szánt területté átminősíti, és rájuk változtatási tilalmat rendel el. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
A képviselő-testület  12 igen  - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzatának   17/2009.(V. 29.) sz. ök. rendelete 
a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő 

elővásárlási jog és változtatási tilalom megállapításáról 
 
Göd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
21.§-ában, valamint 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településrendezési feladatok, 
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a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében az alábbi ingatlanokra 
változtatási tilalmat állapít meg, tekintettel arra, hogy ezen területeken olyan intézkedéseket tervez, 
melyek megvalósítása csak ezen jogintézményekkel biztosítható: 
 

1.§ 
 
Változtatási tilalom alatt álló ingatlan helyrajzi 

száma 
Cél megjelölése, amelyre az önkormányzat fel 

kívánja használni a területet 
089/8-20 Beépítési feltételek meghatározásáig 
0108/2-4, 0108/5-6, 0108/11 Beépítési feltételek meghatározásáig 
0110/1-4 Beépítési feltételek meghatározásáig 
936 Beépítési feltételek meghatározásáig 
1829/3 Beépítési feltételek meghatározásáig 
2527 Beépítési feltételek meghatározásáig 
4032 Beépítési feltételek meghatározásáig 
2052/75, 2052/2-7, 2052/82-86 Beépítési feltételek meghatározásáig 
2052/88, 2052/92 Beépítési feltételek meghatározásáig 
6603, 6324/1-2, 6322/6-7, 6610,  Beépítési feltételek meghatározásáig 
6607/1-2, 6322/1-2, 6241, 6323/1-2 Beépítési feltételek meghatározásáig 
6604/1-3, 6605, 6606, 6609, 6604/4-5, Beépítési feltételek meghatározásáig 
025/5-8 Beépítési feltételek meghatározásáig 
6611, 6612/1-2 Beépítési feltételek meghatározásáig 
 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 
  Polgármester      Jegyző 
 
 
 
 
 
Markó József: a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány jelezte, hogy a Képviselő-
testületnek 2 főt kell delegálni az alapítvány kuratóriumába.  
 
Szegedi Sándor: Jenei Zoltánt és Czenkár Bélát javasolta delegálni. Mindketten képzett fiatalemberek, 
komoly vállalkozást vezetnek.  
 
 
A képviselő-testület  11 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
116/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
Jenei Zoltánt és 
Czenkár Bélát 

   
delegálja a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumába. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
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20./ Önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet módosítása 
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést.  
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 18/2009.(V. 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: 
 
 

1. sz. melléklet: 
 

Sorszám Helyrajzi 
szám 

Ingatlan 
címe 

Rendeltetése Ingatlan 
területe 
(m2) 

Tulajdoni 
hányad 

Forgalomképesség 
szempontjából 
besorolása 
Forgalomképes=5 
Forgalomképtelen=1 
Korlátozottan 
forgalomképes=3 

668 6801/63 Huzella 
Tivadar 
utca 

Kivett, 
beépítetlen 
terület 

1000 1/1 5   forgalomképes Törlés 
értékesítés 
miatt 

 
 

2.§ 
 

E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
 
21./ Védőnői álláshely  
Lenkei György: ismertette az előterjesztést. Az álláshelyet az ÁNTSZ kötelezően írta elő.  
 
Dr. Pintér György: az F7-es besorolást csak példaként jelezték. Kérte, hogy az összegszerűséget a 
besorolási bér alapján határozzák meg.  
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
117/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
 

2010. január 1-től egy fő álláshellyel bővíti Göd város védőnői álláshelyeket. Az álláshely 
bérköltsége: (F 7 besorolás – bruttó: 214.602.- Ft)  
149.100.-Ft alapbér + 12.000 Ft területi pótlék + 53.502 Ft munkaadót terhelő járulékok. 
 
(Az új álláshellyel járó költségeket a 2010. évi költségvetés tervezetében szerepeltetni szükséges.)  
 
Határidő: 2010. január 1. 
Felelős:   Dr. Hetényi Tamás Településellátó Szervezet igazgatója 
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22./ Rotary Klub névhasználati kérelme 
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést.  
 
Mikesy György: több Rotary Klubot ismer, de egyik sem kérte felvételre a városa nevét.  
 
 
A képviselő-testület  12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
118/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

      
 
a 6/2009. (II.26.) sz. rendelet 4. § (1) alapján Göd városnév használatához hozzájárul az alábbiak 
szerint:  

 
 a) kérelmező megnevezése, székhelye:  

GÖDI ROTARY KLUB EGYESÜLET, 2132 Göd, Verseny u. 17 

b) a kérelmező tevékenységi köre:    

• ifjúsági csere program, amely elősegíti a nemzetközi megértést és életre szóló barátságokat hoz 
létre; 

• az idősek számára új esélyek nyújtása, hangsúlya a generációk közötti tevékenységekre és az 
idősebbeknek a társadalomba és a munkahelyekre történő integrációjára helyeződik; 

• település fejlesztési program, amely mint az élet minőségének javítását szolgáló segédeszköz a 
településeken, szomszédságokban és közösségekben ezzel kapcsolatos hasznos projektek 
megvalósítása a település fejlesztése érdekében; 

• barátság csere program, amely olyan rotariánus házastársakat foglal magába, akik személyesen 
állnak minden költséget az országok közötti élmény fejében; 

• funkcionális analfabétizmust felszámoló program, amely életfontosságú szerepet játszik 
településükön és a fejlődő országokban azáltal, hogy támogat olyan projekteket, amelyek bárki 
számára megadják az olyan jellegű esélyt, amit az olvasókészségre lehet alapozni; 

• kulturális, jótékonysági célú programok szervezése 
• tanulmányi díjak, ösztöndíjak alapítása 
• hátrányos helyzetű polgárok (családok, fiatalok stb.) szociális, kulturális támogatása  
• közösségi célú civil kezdeményezések támogatása 
• településfejlesztés célú programok kezdeményezése, szervezése, támogatása 
• nemzetközi megértést segítő ifjúsági csereprogramok szervezése  
• a nemzetközi rotary mozgalommal barátsági kapcsolatok kiépítése, ápolása, közös 

kezdeményezések támogatása  

c) a használat célja és módja: 
    társadalmi szervezet bejegyzése, egyesület névhasználata  
 
d) a használat időtartama:  határozatlan idő 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
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23./ A 2690/1 hrsz-ú Kincsem Közösségi Ház bérleti szerződése 
Szegedi Sándor: ismertette az előterjesztést. A szerződés mellékletében a telken jelenleg 3 db pavilon 
helyett 4 db pavilon áll, a számszaki hibát ki kell javítani. 
 
Markó József: a szerződés ideje alatt az épület állaga megóvásra kerül.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: javasolta, hogy ne határozatlan időre, hanem évenként újítsák meg a 
szerződést.  
 
Markó József: a határozatlan idő felmondási ideje kedvezőbb az önkormányzat számára.  
 
Dr. Pintér György: a szerződésben ellentmondást talált. Javasolta, hogy kerüljön vissza a bizottságokhoz.  
 
Szabó Csaba: a Városfejlesztési Bizottság előtt szerepelt az előterjesztést. Véleménye szerint 
elfogadható a szerződés, és végre rendeződik az ingatlan sorsa.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: jól ismeri a bérlőt, a szomszédjában lakik, de véleménye szerint a saját 
ingatlana sem rendezett. Javasolta, hogy az előterjesztés kerüljön vissza a bizottságok elé.  
 
Markó József: javasolta, hogy a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottság tárgyalja az előterjesztést.   
 
Dr. Pintér György: nincs tisztában azzal, hogy a műszaki raktár mit takar? 
 
Mikesy György: a szerződés értelmében, ha visszaadják a bérleményt, akkor a felújítás utáni állapotban 
kell visszaadni, egy másik helyen pedig korlátozzák a felújítást.  
 
Szegedi Sándor: valóban több rendezetlen pont is szerepel a szerződésben. Amennyiben a bérlő nem 
tesz eleget a szerződésben rögzítetteknek, akkor kell fizetnie.  
 
Markó József: elsősorban az őrzést biztosítanák a szerződés megkötésével.  
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság arról döntött, hogy a szerződés megkötésével az épületnek 
gazdája lenne.  
 
Csányi József: az előterjesztést a bizottság fél évvel ezelőtt tárgyalta. Az épületben rendkívüli állapotok 
uralkodnak, bármikor bekövetkezhet egy falomlás.  
 
Popele Julianna: javasolta, hogy a határozati javaslatban a Kincsem közösségi ház „hasznosítására” 
kössenek szerződést.   
 
Dr. Pintér György: a szerződésben a belső ellentmondásokat ki kell javítani, és dönteni kell arról, hogy 
bérleti díjat kívánnak szedni. Egy névleges bérleti díjat kell meghatározni.  
 
Mikesy György: egyetért azzal, hogy karbantartsák az épületet.  
 
Markó József: javasolta, hogy hatalmazzák fel a szerződés átdolgozására és aláírására.  
 
Dr. Pintér György: javasolta, hogy névleges bérleti díjat kérjenek, havi 100 Ft-ot.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a szerződés pontosan megfogalmazza a jogokat és kötelezettségeket. A Kincsem 
istállónak a legjobban védett része a tetőszerkezet, melyre a szerződés kitér.  
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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119/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
hozzájárul, hogy Göd Város Önkormányzata a gödi 2690/1 hrsz alatt felvett Kincsem Közösségi 
Ház hasznosítására Huszár István egyéni vállalkozóval bérleti szerződést kössön.  
A bérleti díj 100.-Ft + ÁFA/hó.  
 
Felkéri Dr. Kovács Balázs ügyvédet a bérleti szerződés átdolgozására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
Sellyei Noémi kiment.  
 
 
3./ Intézmények alapító okiratainak módosítása napirend pont folytatása 
Dr. Pintér György: a jegyző nyilatkozzon arról, hogy a jogszabályban előírt határidő miatt el kell fogadni az 
alapító okiratokat, és a következő ülésen jóváhagyásra visszakerülnek a Képviselő-testület elé. 
 
Dr. Szinay József: az alapító okiratok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.  
 
Mikesy György: mindegyik alapító okirat elfogadásáról döntenek? 
 
Dr. Szinay József: intézményenként nevesítette a módosításra váró alapító okiratokat.  
 
Mikesy György: a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában nem szerepel, hogy ki gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. Az alaptevékenységeket szakfeladatonkénti bontásban kell rögzíteni. A vagyongazdálkodást 
szintén rögzíteni kell.  
 
Dr. Nagy Atilla: a jogszabály két lépést ír elő, május 31-ig, valamint szeptember 30-ig.  Jegyző úr kérésére 
megpróbálták a két módosítást összedolgozni.  
 
Sellyei Noémi visszajött.  
 
Dr. Szinay József: a jegyző munkáltatója a Képviselő-testület. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva kiment.  
 
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
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Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
 

Alapító Okirata 
 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66.§ bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
Korm. rendelet 10.§-nak előírása és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. tv. 1-4.§ -aiban kapott felhatalmazás alapján Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
alapító okiratát az alábbi tartalommal állapítja meg. 

 
I. 
1. Megnevezése:   Göd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
2. Székhelye:    2131 Göd Pesti u. 81. 
3. Illetékességi területe: Göd Város közigazgatási területe 
4. Adószáma:   15394019 2 13 
5. Költségvetési törzsszáma:  394 019 
6. Statisztikai számjele:  15394019  8411 321 13 
 
 
II. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat): 
1990. évi LXV. törvény 38.§ felhatalmazása alapján a 10/1990 (X.29.) Ötv. határozat 
 

 
III. Jogszabályban meghatározott közfeladata 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a kisebbségi 
önkormányzatokkal kapcsolatos, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a feladat és 
hatáskörébe utalt feladatokat. 

 
 
IV. A közigazgatási szerv alaptevékenysége 
Szakágazati besorolása: 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenysége szakfeladat szerinti bontásban 2009. év december 31-ig:   
     
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
751142 Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége 
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
751164 Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751670 Polgári védelmi tevékenység 
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 
751922 Önkormányzatok elszámolásai 
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés 
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
751878 Közvilágítási feladatok 
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás 
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
853333 Munkanélküliek ellátása 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátás 
853355 Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 40% 
   
 
V. Irányító szerv neve, székhelye 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2131 Göd, Pesti u. 81. 
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VI. Besorolása 
Tevékenységének jellege alapján a szerv típusa: közhatalmi költségvetési szerv (Kt.15.§) 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
(Kt.18.§) 

 
 
VII. A közigazgatási szerv vezetőjének kinevezése 
A Polgármesteri Hivatal vezetésére a Képviselő-testület pályázat alapján, a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A jegyző a 
hivatal közigazgatási-szakmai vezetője.  
A Hivatal köztisztviselői feletti munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 
 
 
VIII. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá munkavállaló, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
 
IX. Egyebek 
A Hivatal működését megalakulását követően a 2/1991. (II. 06) sz. önkormányzati rendelet és a hatályban 
lévő, Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2009.(IV.24.) sz. ök. 
rendeletnek megfelelően végzi, szervezeti tagozódását e rendelet függelékeként minősülő 
40/2006.(XII.14) Ügyrendjében határozta meg.     
 
Göd, 2009. május 28. 
 
 
 
         ……………………..                …………………….. 

Markó József       Dr. Szinay József 
polgármester                     jegyző 

 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 

 
 
 
 
 
 

A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
121/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
úgy döntött, hogy az irányítása (fenntartása) alatt álló Településellátó Szervezet költségvetési szerv 
alapító okiratát a Költségvetési szervekről szóló törvény és az Államháztartási törvény előírásai alapján 
átfogóan módosítja, így különösen megállapítja a költségvetési szerv típusát és funkcióját, továbbá 
megállapítja a 2009. december 31-ig hatályos és a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatait. Az alapító 
okirat módosításainak hatályba lépése a következő kivétellel 2009 július 1. napja. Az alapító okirat 9. 
pontjának a szövegben is erre utalóan megjelölt második változatának hatályba lépése 2010. január 1. 
napja, mely nappal a 9. pontnak a szövegben is erre utalóan megjelölt első változata hatályát veszíti. Az 
alapító okirat szövege, benne feltüntetve és utalva a korábbi és a jelenlegi módosításokat is egységes 
szerkezetben tehát a következő: 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Göd Város Önkormányzat Településellátó Szervezet 
az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1-a  szerint2 

 
 
1. Az költségvetési szerv neve:  Településellátó Szervezet 
 A kv. szerv rövidített neve:3  TESZ (hivatalos használatban önmagában nem alkalmazható)3 

PIR azonosítója:3    394020 
 Jogelődje: Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet – rövidítve GAMESZ 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  2132 Göd, Duna u. 5. 
 A költségvetési szerv telephelyei:3 2133 Sződliget hrsz, 066/5/63 

      2131 Göd, hrsz. 6602 
       
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:3 
 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:2  

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
5. A Költségvetési szerv:3 
 

a.) Számlavezető pénzintézete: CIB Bank ZRT. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) Bankfiók: CIB 
Bank ZRT. Dunakeszi, Casalgrande tér alatti bankfiókja (egységazonosító: CB 42759). 
 
b.) Bankszámlaszáma: 10700323-44107309-51100005 
 
c.) Adószáma: 15394026-2-13 
 
d.) Statisztikai számjele: 15394026 7514 322 13 
 
e.) Működési területe (működési köre): Göd város közigazgatási területe, Sződliget község területe 

(logisztikai feladatok), illetve a hulladékgazdálkodással kapcsolatban a lerakóhely és Göd közötti útvonal 
mentén fekvő helyek. 
 
6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása:2 

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény3 
A költségvetési szerv önálló jogi személy, élén egyszemélyi felelős vezető, Igazgató áll. 
Kinevezése, felmentése, bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében 
Göd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata vonatkozó rendelkezései 
az irányadók. Megbízását nyilvános pályázat útján nyeri el határozatlan időtartamra. A 
pályázati eljárást az illetékes szakbizottság készíti elő, eljárással kapcsolatos feladatokat 
a jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az 
igazgató gyakorolja.2 

 
7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása:2 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv3 
Szakmai feladatait, létszám- és bérgazdálkodását önállóan, az igazgató irányításával látja 
el.2 

 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata:2 

841116 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő  
szolgálatai. 
 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.3 
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9. A költségvetési szerv alaptevékenységei:2, 5 (2009. december 31-ig hatályos szöveg)4 
 
a.) 75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
b.) 75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 
c.) 02021-5 Erdőgazdálkodási szolgáltatás1 
d.) 45401-8 Épületfenntartás és korszerűsítés 
e.) 55142-5 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
f.) 55231-4 Óvodai intézményi közétkeztetés 
g.) 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
h. ) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
i.) 63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
j.) 70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
k.) 75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
l.) 75186-7 Köztemető fenntartási feladatok 
m.) 75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek 
n.) 75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő, 

  kisegítő tevékenységek 
o.) 90111-6 Szennyvízelvezetés- és kezelés 
p.) 90121-5 Településtisztasági szolgáltatás 
q.) 90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
r.) 92342-4 Védett természeti értékek gondozása, bemutatása 
s.) 92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
t.) 93091-0 Fürdő és strandszolgáltatás 
u.) 60241-7 Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás 
 
9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: 2, 6 (2010. január 1-től hatályos szöveg)4 

 
• 021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
• 022000 Fakitermelés 
• 331200 Ipari gép, berendezés javítása 
• 331500 Hajó, csónak javítása 
• 331700 Egyéb közlekedési eszköz javítása 
• 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
• 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,  
                    szállítása, átrakása 
• 381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, lekülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
• 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
• 381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
• 452000 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
• 477900 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
• 493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
• 494100 Közúti áruszállítás 
• 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
• 522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
• 559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
• 559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
• 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
• 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
• 562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
• 562917 Munkahelyi étkeztetés 
• 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
• 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
• 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
• 701000 Üzletvezetés 
• 772100 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
• 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
• 811000 Építményüzemeltetés 
• 812100 Általános épülettakarítás 
• 812900 Egyéb takarítás 
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• 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
• 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
• 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
• 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
• 889921 Szociális étkeztetés 
• 890441 Közcélú foglalkoztatás 
• 890442 Közhasznú foglalkoztatás 
• 890443 Közmunka 
• 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
 
 
10. Állami (önkormányzati) feladatként ellátandó alaptevékenységei (leíró felsorolás3): 
 
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. önállóan működő 
(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 ingatlanjainak 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: 

• Kincsem Óvoda 
• Kastély Központi Óvoda 
• Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 
• Huzella Tivadar Általános Iskola 
• Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 

Szociális intézmények: 
• Városi Bölcsőde  
• Alapszolgáltatási Központ 

 
 
Kulturális intézmények: 

• József Attila Művelődési Ház 
• Göd Városi Könyvtár 

 
 

11. A TESZ közvetlen irányítása alá tartozó tevékenységek (leíró felsorolás): 
 
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  * 
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• 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 Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője.) 
• Közmunkások foglalkoztatása 
• Dunaparti Nyaralóházak működtetése 
• Folyékony hulladék szállítás biztosítása 
• Útkarbantartás biztosítása 
• Szennyvíz-átemelők kezelése 

 
(A *-gal jelzett feladatok az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok.) 
 
12. 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.  
 
A Költségvetési szerv alapfeladatai mellett kiegészítő jelleggel egyéb tevékenységeket is végezhet, 
amennyiben az nem zavarja, vagy nem veszélyezteti alapfeladatainak megfelelő ellátását. Az ebből 
befolyó bevételt dologi kiadásokra, továbbképzések költségeinek fedezésére lehet fordítani. 
 
A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Mivel a Településellátó Szervezet Göd Város Önkormányzatának önálló költségvetési szerve, ez alapján 
az illetékes cégbíróságon cégbejegyzésre sem kötelezett. 
 
13. A költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati vagyon:3 
A Költségvetési szerv működéséhez szükséges vagyoni feltételeket a Fenntartó részben az állami 
költségvetési hozzájárulásból, részben saját fenntartói hozzájárulásból biztosítja. Ennek keretében jelen 
alapító okirat a könyvtár rendelkezésére bocsátott vagyon ingyenes használatát biztosítja. 
Nevezetesen: 
 
- 2132 Göd, Duna u. 5.  Helyrajzi száma: 4384   Területe: 2653 m2 
- 2133 Sződliget   Helyrajzi száma:066/5/6 Területe: 4519m2 
- 2131 Göd,   Helyrajzi száma: 6602  Területe: 33975 m2 
- 2131 Göd, Pázmány P. u. 5. Helyrajzi száma: 936  Területe: 5129 m2 

- 2131 Göd, Pesti út.   Helyrajzi száma: 2527  Területe: 3620 m2 
- 2032 Göd, Jácint u.  Helyrajzi száma: 4032  Területe: 1287 m2 
- 2031 Göd, Nemeskéri út Helyrajzi száma: 1829/1/2 Területe: 5409 m2 
- 2032 Göd, Ifjúság u.  Helyrajzi száma: 4362  Területe: 2361 m2 
- Az intézményleltár és vagyonmérleg szerinti tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések), ezen kívül egyéb immateriális javak (szellemi termékek). 
A felsorolt ingatlan és ingó vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi.3 

 
A vagyonhasznosítási kérdésekben a fenntartó vagyonrendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 
 
14. Egyebek2 
- A költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s az 
intézmény vezetője egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
- Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a velük 
kötött munkaszerződés, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. XXXIII. tv. 
az irányadó. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXIX. tv. mindenkor 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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- A költségvetési szerv hivatalos levelezése, vagy jognyilatkozata úgy történik, hogy az intézmény 
fejlécével ellátott papírra az intézmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy nevét, 
aláírását a körbélyegzővel hitelesíti.3 
 
Göd, 2009. május 28. 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 

 polgármester                jegyző 
 
 
Módosítások: 
1. beiktatta a 74/2009. (IV.23.) sz. Ök. határozat 
2. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét módosította a 121/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
3. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét beiktatta a 121/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
4. a teljes szakfeladat-rendet ebben a formában beiktatta a 121/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
5. a 9. számozású rész 2009.december 31. napjától hatályát veszti 
6. a 9. számozású rész 2010. január 1. napjától hatályos 
 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
122/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
úgy döntött, hogy az irányítása (fenntartása) alatt álló Huzella Tivadar Általános Iskola költségvetési 
szerv alapító okiratát a Költségvetési szervekről szóló törvény és az Államháztartási törvény előírásai 
alapján átfogóan módosítja, így különösen megállapítja a költségvetési szerv típusát és funkcióját, 
továbbá megállapítja a 2009. december 31-ig hatályos és a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatait. Az 
alapító okirat módosításainak hatályba lépése a következő kivétellel 2009 július 1. napja. Az alapító okirat 
9. pontjának a szövegben is erre utalóan megjelölt második változatának hatályba lépése 2010. január 1. 
napja, mely nappal a 9. pontnak a szövegben is erre utalóan megjelölt első változata hatályát veszíti. Az 
alapító okirat szövege, benne feltüntetve és utalva a korábbi és a jelenlegi módosításokat is egységes 
szerkezetben tehát a következő: 
  
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Göd Város Önkormányzat Huzella Tivadar Általános Iskola 
a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1-a  szerint (…)1, 7 

 

 

 
1. Az költségvetési szerv10 neve:  Huzella Tivadar Általános Iskola 

 Angol nyelvű neve:7   Tivadar Huzella General School  
 OM azonosítója:2    032352 
 PIR azonosítója:7    654384 
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2. A költségvetési szerv székhelye:  2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:7 
 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:7  

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre):7 
A költségvetési szerv (iskola) a fenntartó-irányító szerv által meghatározott, elsősorban Göd-alsó 
működési (kötelező felvételt biztosító)7 körzetben élő, valamint Göd város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező tanulók részére fejti ki meghatározott tevékenységét. A szabad iskolaválasztás 
elve szerint más településről is felvehet tanulókat, ha a csoportlétszám ezt lehetővé teszi. 
 
6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása: 

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény7 
A költségvetési szerv (iskola) önálló jogi személy, élén igazgató áll. Kinevezése, 
felmentése, bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A 
megbízás határozott időre, öt évre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a 
jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az 
igazgató gyakorolja. 

 
7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása: 

önállóan működő költségvetési szerv7 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az irányító szerv kijelölése alapján Göd Város 
Önkormányzat Településellátó Szervezete (TESZ) látja el. Szakmai feladatait, létszám- 
és bérgazdálkodását önállóan, az igazgató irányításával látja el. 

 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata:7 

852010  Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.7 
 

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége:3, 8 (2009. december 31-ig hatályos szöveg) 
Az iskola nyolc évfolyammal működő nevelési – közoktatási feladatok ellátására létesített intézmény. 
Az iskola feladata biztosítani: 
 
a.) 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás: az alapfokú iskolai végzettség 
megszerzését, a középiskolai tanulmányok megkezdésére való felkészítés. Személyi és tárgyi feltételek 
fennállása mellett a Közoktatási törvény 53.§./2/ bekezdésének b./d./ pontjában felsorolt tanórán kívüli 
foglalkozások tartása a tanulók érdeklődése, igénye, szükségletei szerint. Emelt szintű képzést biztosít 
szülői igények alapján idegen nyelvből és/vagy testnevelésből és/vagy matematika-informatikából, a 
fenntartóval történt egyeztetés alapján. 
Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást folytat évfolyamonként egy osztályban a Jövőformáló Alapítvány 
támogatásával. 
 
b.) 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása: ellátja a szakértői véleménnyel rendelkező, a közoktatásról szóló törvény 121.§ (1) 29. 
pontjának 

a) értelmében a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (tanulási zavarok: diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési zavarok, iskolai képességek kevert zavara; 
beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, hiperkinetikus magatartászavar; 
beszédfejlődési zavar, vagy beszédfogyatékosság talaján kialakult tanulási zavar; hallássérült, 
nagyothalló) 

b) értelmében a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (tanulási zavarok: 
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési zavarok, iskolai képességek kevert 
zavara; hallássérült, nagyothalló; beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, 
hiperkinetikus magatartászavar; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) 
gyermekek integrált nevelését, oktatását. 
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c.) 80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás: igénytől függően alapfokú végzettséggel nem 
rendelkező tanköteles koron felüli személyek elemi ismeretekre való oktatása, illetve felkészítése az 
alapfokú végzettséghez szükséges vizsgák letételére. A felnőttoktatás szükség szerinti lehetőségének 
biztosítása, alapfokú végzettséghez szükséges vizsgáztatás. 
 
d.) 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben): a tanulók részére 
napközis ellátást (iskolaotthonos) ellátást nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei 
szerint 
 
e.) 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés: a tanulók részére szorgalmi időben. 
 
f.) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás: az intézményi dolgozók részére. 
 
g.) 85191-2 Anya-. Gyermek- és csecsemővédelem: iskola-egészségügyi ellátás. 
 
h.) 92403-6 Diáksport: biztosítja az iskolai diáksport feltételeit és hozzáférését. 
 
i.) 92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység: iskolai könyvtárat működtet 
 
9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: 9 (2010. január 1-től hatályos szöveg) 
Az iskola nyolc évfolyammal működő nevelési – közoktatási feladatok ellátására létesített intézmény. Az 
iskola feladata biztosítani: 
 
a.) 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam): az 
alapfokú iskolai végzettség megszerzését, a középiskolai tanulmányok megkezdésére való felkészítés. 
Személyi és tárgyi feltételek fennállása mellett a Közoktatási törvény 53.§./2/ bekezdésének b./d./ 
pontjában felsorolt tanórán kívüli foglalkozások tartása a tanulók érdeklődése, igénye, szükségletei 
szerint. Emelt szintű képzést biztosít szülői igények alapján idegen nyelvből és/vagy testnevelésből 
és/vagy matematika-informatikából, a fenntartóval történt egyeztetés alapján. 
Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást folytat évfolyamonként egy osztályban a Jövőformáló Alapítvány 
támogatásával. 
 
b.) 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam): az 
alapfokú iskolai végzettség megszerzését, a középiskolai tanulmányok megkezdésére való felkészítés. 
Személyi és tárgyi feltételek fennállása mellett a Közoktatási törvény 53.§./2/ bekezdésének b./d./ 
pontjában felsorolt tanórán kívüli foglalkozások tartása a tanulók érdeklődése, igénye, szükségletei 
szerint. Emelt szintű képzést biztosít szülői igények alapján idegen nyelvből és/vagy testnevelésből 
és/vagy matematika-informatikából, a fenntartóval történt egyeztetés alapján. 
Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást folytat évfolyamonként egy osztályban a Jövőformáló Alapítvány 
támogatásával. 
 
c.) 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam): ellátja a szakértői véleménnyel rendelkező, a közoktatásról szóló törvény 121.§ 
(1) 29. pontjának 

a) értelmében a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (tanulási zavarok: diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési zavarok, iskolai képességek kevert zavara; 
beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, hiperkinetikus magatartászavar; 
beszédfejlődési zavar, vagy beszédfogyatékosság talaján kialakult tanulási zavar; hallássérült, 
nagyothalló) 

b) értelmében a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (tanulási zavarok: 
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési zavarok, iskolai képességek kevert 
zavara; hallássérült, nagyothalló; beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, 
hiperkinetikus magatartászavar; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) 
gyermekek integrált nevelését, oktatását. 
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d.) 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam): ellátja a szakértői véleménnyel rendelkező, a közoktatásról szóló törvény 121.§ 
(1) 29. pontjának 

a) értelmében a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (tanulási zavarok: diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési zavarok, iskolai képességek kevert zavara; 
beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, hiperkinetikus magatartászavar; 
beszédfejlődési zavar, vagy beszédfogyatékosság talaján kialakult tanulási zavar; hallássérült, 
nagyothalló) 

b) értelmében a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (tanulási zavarok: 
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési zavarok, iskolai képességek kevert 
zavara; hallássérült, nagyothalló; beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, 
hiperkinetikus magatartászavar; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) 
gyermekek integrált nevelését, oktatását. 

 
e.) 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam): igénytől függően alapfokú 
végzettséggel nem rendelkező tanköteles koron felüli személyek elemi ismeretekre való oktatása, illetve 
felkészítése az alapfokú végzettséghez szükséges vizsgák letételére. A felnőttoktatás szükség szerinti 
lehetőségének biztosítása, alapfokú végzettséghez szükséges vizsgáztatás. 
 
f.) 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam): igénytől függően alapfokú 
végzettséggel nem rendelkező tanköteles koron felüli személyek elemi ismeretekre való oktatása, illetve 
felkészítése az alapfokú végzettséghez szükséges vizsgák letételére. A felnőttoktatás szükség szerinti 
lehetőségének biztosítása, alapfokú végzettséghez szükséges vizsgáztatás. 
 
g.) 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés: a tanulók részére napközis ellátást 
(iskolaotthonos) ellátást nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei szerint 
 
h.) 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés: : a tanulók részére iskolai tanulószobai ellátást 
nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei szerint 
 
i.) 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése: : a tanulók részére 
napközis ellátást (iskolaotthonos) ellátást nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei 
szerint 
 
j.) 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai tanulószobai nevelése: : a tanulók részére 
iskolai tanulószobai ellátást nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei szerint 
 
k.) 562913 Iskolai intézményi étkeztetés: a tanulók részére szorgalmi időben. 
 
l.) 562917 Munkahelyi étkeztetés: az intézményi dolgozók részére. 
 
m.) 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás: iskola-egészségügyi (orvosi és fogorvosi) ellátás. 
 
n.) 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása: biztosítja az iskolai diáksport feltételeit 
és hozzáférését. 
 
o.) 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása: : iskolai könyvtárat működtet 
 
p.) 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme: iskolai könyvtárat működtet 
 
q.) 910123 Könyvtári szolgáltatások: iskolai könyvtárat működtet 
 
r.) 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
 
s.) 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél12 

 

t.)  682002 Nem lakáscélú ingatlan bérbe adása, üzemeltetése 
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9/A. A iskolai évfolyamok száma és a felvehető maximális gyermeklétszám:6 
- Az Iskola 1-8 évfolyamokon működik 
- Az iskolába fölvehető maximális gyermek és tanulólétszám 728 fő. 

 
10. A költségvetési szerv szervezeti felépítése: 
A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működésének rendjét a szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzatot, annak módosítását Göd 
Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 
11. A költségvetési szerv (iskola) működése:7 
A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladatkörét nem változtathatja meg. 
A feladat ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti eszközök. A költségvetési szerv a 
rendelkezésre bocsátott vagyont szabadon használhatja, ugyanakkor köteles az alapfeladat jó színvonalú 
ellátása érdekében hasznosan működtetni. Köteles azt megóvni. A költségvetési szerv a rendelkezésre 
álló ingatlannak vagyonkezelője, vagyont nem jogosult elidegeníteni, biztosítékul felhasználni. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az iskola 8./ pontban meghatározott alapfeladatai mellett kiegészítő jelleggel egyéb tevékenységeket is 
végezhet, amennyiben az nem zavarja, vagy nem veszélyezteti alapfeladatainak megfelelő ellátását. Így 
pl. 

- részt vehet az iskolarendszeren kívüli oktatásban, 
- a rendelkezésére álló helyiségeket egy évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha az 

nem akadályozza a nevelési – oktatási feladatok ellátását. 
Az ebből befolyó bevételt iskolai, dologi kiadásokra, tanulmányi kirándulások költségeinek fedezésére 
lehet fordítani. 
 
12. A költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati vagyon:7 
Az iskola működéséhez szükséges vagyoni feltételeket a Fenntartó részben az állami költségvetési 
hozzájárulásból, részben saját fenntartói hozzájárulásból biztosítja. Ennek keretében jelen alapító okirat 
az iskola rendelkezésére bocsátott vagyon ingyenes használatát biztosítja. Nevezetesen: 

- Központi épület a hozzátartozó telekingatlannal 
Címe: 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. 
Helyrajzi száma: 394 
Területe: 8.932 m2 
 

- „Walch-épület” sportpályával 
Címe: 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 49. 
Helyrajzi száma: 378 
Területe: 3.919 m2 
 

- Az iskola leltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 
A felsorolt ingatlan és ingó vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
 
13. Egyebek 
A Fenntartó a 8./ pontban meghatározott feladatokon felül új feladatot csak akkor határozhat meg az 
iskola részére, ha annak ellátásához szükséges feltételeket, ideértve az anyagi fedezetet is biztosítja. 
A költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s az intézmény 
vezetője egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a velük kötött 
munkaszerződés, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. XXXIII. tv. az 
irányadó. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXIX. tv. mindenkor 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
14. A költségvetési szerv jegyzése: 
A költségvetési szerv hosszú és körbélyegzőjének szövege: 
Hosszú bélyegző:  Huzella Tivadar 
    Általános Iskola 
    2131 Göd, Petőfi S. u. 48. Pf. 21 
    OM: 032352 
Körbélyegző:   Huzella Tivadar Általános Iskola 
    Göd, Petőfi Sándor u. 48. 
    OM 032352 
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A költségvetési szerv hivatalos levelezése, vagy jognyilatkozata úgy történik, hogy az intézmény 
fejlécével ellátott papírra az intézmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy nevét, 
aláírását a körbélyegzővel hitelesíti. 
 
 
Göd, 2009. május 28. 
 
 
 Markó József         dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
Módosítások: 
1. a címet módosította, megállapította a 82/2008. (X.7.) sz. KOB határozat 
2. az azonosítót beiktatta a  82/2008. (X.7.) sz. KOB határozat 
3. a szakfeladati számokat megállapította és pontosította a 82/2008. (X.7.) sz. KOB határozat 
4. a pontot beiktatta a 82/2008. (X.7.) sz. KOB határozat 
5. a pontot beiktatta a 82/2008. (X.7.) sz. KOB határozat 
6. a 9/A részt beiktatta a 82/2008. (X.7.) KOB határozat 
7. a szövegrészeket módosította illetve megállapította a 122/2009. (V.28.) sz. ök. határozat, hatályos 
2009. július 1. napjától 
8. a 9. számozású rész 2009. december 31. napjától hatályát veszti 
9. a 9. számozású rész 2010. január 1. napjától hatályos 
10. az „Intézmény” kifejezést „Költségvetési szerv” kifejezésre itt és máshol az alapító okiratban kicserélte 
a 122/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat, hatályos 2009. július 1. napjától 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
    Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
123/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
úgy döntött, hogy az irányítása (fenntartása) alatt álló Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  költségvetési szerv alapító okiratát a Költségvetési szervekről szóló 
törvény és az Államháztartási törvény előírásai alapján átfogóan módosítja, így különösen megállapítja a 
költségvetési szerv típusát és funkcióját, továbbá megállapítja a 2009. december 31-ig hatályos és a 
2010. január 1-től hatályos szakfeladatait. Az alapító okirat módosításainak hatályba lépése a következő 
kivétellel 2009 július 1. napja. Az alapító okirat 9. pontjának a szövegben is erre utalóan megjelölt 
második változatának hatályba lépése 2010. január 1. napja, mely nappal a 9. pontnak a szövegben is 
erre utalóan megjelölt első változata hatályát veszíti. Az alapító okirat szövege, benne feltüntetve és 
utalva a korábbi és a jelenlegi módosításokat is egységes szerkezetben tehát a következő: 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

Göd Város Önkormányzat Németh László Általános Iskola  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 
a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1-a  szerint  

(…)1, 12 
 
 
1. Az költségvetési szerv neve:12  Németh László Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
OM azonosítója:2    032351 
PIR azonosítója:12    654351 

 
2. A költségvetési szerv12 székhelye: 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. 

A költségvetési szerv12 telephelye: 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:12 
 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:12 

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre):12 
A költségvetési szerv (iskola) a fenntartó-irányító szerv által meghatározott, elsősorban felső Göd 
működési (kötelező felvételt biztosító)7 körzetben élő, valamint Göd város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező tanulók részére fejti ki meghatározott tevékenységét. A szabad iskolaválasztás 
elve szerint más településről is felvehet tanulókat, ha a csoportlétszám ezt lehetővé teszi. 
A művészeti képzés tekintetében működési köre Göd Város teljes közigazgatási területe 
 
6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása: 

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény12 
A költségvetési szerv (iskola) önálló jogi személy, élén igazgató áll. Kinevezése, 
felmentése, bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A 
megbízás határozott időre, öt évre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a 
jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az 
igazgató gyakorolja. 

 
7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása: 

önállóan működő költségvetési szerv12 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az irányító szerv kijelölése alapján Göd Város 
Önkormányzat Településellátó Szervezete (TESZ) látja el. Szakmai feladatait, létszám- 
és bérgazdálkodását önállóan, az igazgató irányításával látja el. 

 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata:12 

 
A Költségvetési szerv TEÁOR besorolása és megnevezése: 3 
8520 – Alapfokú oktatás  

 
852010  Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)3, 12 

(852020 Alapfokú művészetoktatás)4 

 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.12 
 
 

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége:3, 13 (2009. december 31-ig hatályos szöveg) 
Az általános iskola 8 évfolyammal, a művészetoktatás 12 évfolyammal működő nevelési, oktatási 
intézmény. Az iskola alaptevékenységét tekintve nappali tagozatos oktatást végez. 
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Az iskola feladata biztosítani: 
 
a.) 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás:5,12 az alapfokú iskolai 
végzettség megszerzését, a középiskolai tanulmányok megkezdésére való felkészítés. Személyi és tárgyi 
feltételek fennállása mellett a Közoktatási törvény 53.§./2/ bekezdésének b./d./ pontjában felsorolt tanórán 
kívüli foglalkozások tartása a tanulók érdeklődése, igénye, szükségletei szerint. Emelt szintű képzést 
biztosít szülői igények alapján idegen nyelvből és/vagy testnevelésből és/vagy matematika-informatikából, 
a fenntartóval történt egyeztetés alapján. 
Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást folytathat évfolyamonként egy osztályban. 
 
b.) 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása:5,12 ellátja a szakértői véleménnyel rendelkező, a közoktatásról szóló törvény 121.§ (1) 29. 
pontjának 

- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési 
igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált oktatása, nevelése, 
fejlesztése részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt.7 
 

   Valamennyi sajátos nevelési igényű tanuló esetében: 
- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók integrált 
nevelése, oktatása. 
 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók integrált 
nevelése, oktatása, 
- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkező 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, 
oktatása. 
Beilleszkedési, tanulási, (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) magatartási 
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus 
segítségével. 
A gyógytestnevelést, fejlesztő felkészítést a gödi Pedagógiai Szakszolgálat 
munkatársai látják el intézményünkben.8 

 
- A rászoruló gyermekek logopédiai képzését, valamint a Kt. 53. §. (2) bel- b. d, 
pontjában felsorolt tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók érdeklődése, igénye, 
szükséglete szerint. 
 
- Fejlesztő felkészítés az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján. 

 
- Előkészítő évfolyam indítása a nevelési tanácsadó, vagy a szakértői 
rehabilitációs bizottság javaslata alapján. 

 
c.) 80131-3 Alapfokú művészetoktatás5,12 
   - Tevékenysége alább, külön cím alatt részletezve5,12 
 
d.) 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben):5,12 a tanulók részére 
napközis ellátást (iskolaotthonos) ellátást nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei 
szerint 
 
e.) 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés:5,12 a tanulók részére szorgalmi időben. 
 
f.) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás:5,12 az intézményi dolgozók részére szorgalmi időben. 
 
g.) 85191-2 Anya- gyermek- és csecsemővédelem:5,12 iskola-egészségügyi ellátás. 
 
h.) 92403-6 Diáksport:5,12 biztosítja az iskolai diáksport feltételeit és hozzáférését. 
 
i.) 92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység:5,12 iskolai könyvtárat működtet 
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9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: 14 (2010. január 1-től hatályos szöveg) 
Az iskola nyolc, a művészeti képzés 12 évfolyammal működő nevelési – közoktatási feladatok ellátására 
létesített intézmény. Az iskola feladata biztosítani:12 
 
a.) 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam):12 az 
alapfokú iskolai végzettség megszerzését, a középiskolai tanulmányok megkezdésére való felkészítés. 
Személyi és tárgyi feltételek fennállása mellett a Közoktatási törvény 53.§./2/ bekezdésének b./d./ 
pontjában felsorolt tanórán kívüli foglalkozások tartása a tanulók érdeklődése, igénye, szükségletei 
szerint. Emelt szintű képzést biztosít szülői igények alapján idegen nyelvből és/vagy testnevelésből 
és/vagy matematika-informatikából, a fenntartóval történt egyeztetés alapján. 
Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást folytat évfolyamonként egy osztályban a Jövőformáló Alapítvány 
támogatásával. 
 
b.) 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam):12 az 
alapfokú iskolai végzettség megszerzését, a középiskolai tanulmányok megkezdésére való felkészítés. 
Személyi és tárgyi feltételek fennállása mellett a Közoktatási törvény 53.§./2/ bekezdésének b./d./ 
pontjában felsorolt tanórán kívüli foglalkozások tartása a tanulók érdeklődése, igénye, szükségletei 
szerint. Emelt szintű képzést biztosít szülői igények alapján idegen nyelvből és/vagy testnevelésből 
és/vagy matematika-informatikából, a fenntartóval történt egyeztetés alapján. 
Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást folytat évfolyamonként egy osztályban a Jövőformáló Alapítvány 
támogatásával. 
 
c.) 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam):12 ellátja a szakértői véleménnyel rendelkező, a közoktatásról szóló törvény 
121.§ (1) 29. pontjának 

- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált oktatása, nevelése, fejlesztése 
részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt.7 
 

   Valamennyi sajátos nevelési igényű tanuló esetében: 
- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása. 
 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók integrált nevelése, 
oktatása, 
- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása. 
Beilleszkedési, tanulási, (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) magatartási 
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. 
A gyógytestnevelést, fejlesztő felkészítést a gödi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai 
látják el intézményünkben.8 

 
- A rászoruló gyermekek logopédiai képzését, valamint a Kt. 53. §. (2) bel- b. d, pontjában 
felsorolt tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók érdeklődése, igénye, szükséglete szerint. 
 
- Fejlesztő felkészítés az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján. 

 
- Előkészítő évfolyam indítása a nevelési tanácsadó, vagy a szakértői rehabilitációs 
bizottság javaslata alapján. 

 
d.) 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam):12 ellátja a szakértői véleménnyel rendelkező, a közoktatásról szóló törvény 
121.§ (1) 29. pontjának 

- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált oktatása, nevelése, fejlesztése 
részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt.7 
 

   Valamennyi sajátos nevelési igényű tanuló esetében: 
- A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
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 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása. 
 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók integrált nevelése, 
oktatása, 
- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása. 
Beilleszkedési, tanulási, (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) magatartási 
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. 
A gyógytestnevelést, fejlesztő felkészítést a gödi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai 
látják el intézményünkben.8 

 
- A rászoruló gyermekek logopédiai képzését, valamint a Kt. 53. §. (2) bel- b. d, pontjában 
felsorolt tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók érdeklődése, igénye, szükséglete szerint. 
 
- Fejlesztő felkészítés az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján. 

 
- Előkészítő évfolyam indítása a nevelési tanácsadó, vagy a szakértői rehabilitációs 
bizottság javaslata alapján. 

e.) 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban:12 - Tevékenysége alább, külön cím 
alatt részletezve5,12 
 
f.) 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 
bábművészeti ágban:12 - Tevékenysége alább, külön cím alatt részletezve5,12 
 
g.) 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés:12 a tanulók részére napközis ellátást 
(iskolaotthonos) ellátást nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei szerint 
 
h.) 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés:12 a tanulók részére iskolai tanulószobai ellátást 
nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei szerint 
 
i.) 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése:12 a tanulók részére 
napközis ellátást (iskolaotthonos) ellátást nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei 
szerint 
 
j.) 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai tanulószobai nevelése:12 a tanulók részére 
iskolai tanulószobai ellátást nyújt szorgalmi időben a nevelési program és a szülők igényei szerint 
 
k.) 562913 Iskolai intézményi étkeztetés:12 a tanulók részére szorgalmi időben. 
 
l.) 562917 Munkahelyi étkeztetés: 12 az intézményi dolgozók részére. 
 
m.) 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás:12 iskola-egészségügyi (orvosi és fogorvosi) ellátás. 
 
n.) 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása:12 biztosítja az iskolai diáksport 
feltételeit és hozzáférését. 
 
o.) 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása:12 iskolai könyvtárat működtet 
 
p.) 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme:12 iskolai könyvtárat működtet 
 
q.) 910123 Könyvtári szolgáltatások:12 iskolai könyvtárat működtet 
 
r.) 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása12 

 

s.) 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél12 

 

t.)  682002 Nem lakáscélú ingatlan bérbe adása, üzemeltetése 
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A NAT-ból adódó oktatási feladatok színvonalas ellátására, emelt szintű oktatására a képviselő-
testület által jóváhagyott helyi pedagógiai program előírásai az irányadók. 
 
10. A iskolai évfolyamok száma és a felvehető maximális gyermeklétszám:6,12 

- Az Általános Iskola 1-8 évfolyamokon működik 
- A Művészetoktatás 1-12 évfolyamon működik 
- Az Általános Iskolába fölvehető maximális gyermek és tanulólétszám 822 fő. 
- A művészetoktatásba fölvehető maximális gyermek és tanulólétszám: 594 

 
11. Alapfokú művészetoktatási tevékenységének részletezése:12 

- Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó művészeti 
nevelés terén alkalmat adni az érdeklődő és fogékony növendékeknek képességeik fejlesztésére, 
esztétikai műveltségük megalapozására. Biztosítani a különböző szakterületeken való 
jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

- Lehetőséget adni az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 
értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

- A kiemelkedő képességű tanulók felkészítése művészeti pályára és szakirányú továbbtanulásra 
- A tanulók többségének felkészítése szabadidejük eltöltésére művészeti csoportokban, 

együttesekben, alkotó közösségekben való részvételére 
 
Az alapfokú művészetoktatás felmenő rendszerben 12 évfolyammal látja el az oktató és nevelő munkát. 
Az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző évfolyamait. Képzési idő: az 
alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának óraterve szerint. 
 
A költségvetési szerv székhelyén ( 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. )működő:15 
 
Zeneművészeti ágak: 

Hangszeres tanszakok: - furulya 
- fuvola 
- trombita 
- klarinét (szaxofon) 
- gitár 
- zongora 
- hegedű 
- ütőhangszer 
- harsona 
- kürt 

 
Kötelezően választható, illetve választható tantárgy: 

- kamarazene, ezen belül fúvós zenekar, gitárzenekar, kórus, 
négykezes és ütőhangszeres együttesek 

Elméleti ismeretek:  -  szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom 
 
A képzés „A” tagozaton folyik, az intézmény biztosítja a lehetőséget a zenei pályára készülő növendékek 
részre „B” tagozaton is. 
 
Zeneművészeti ágon a székhelyen és telephelyen együttesen a maximálisan felvehető létszám: 262 fő  
Részletesen: 10 

Zongora tanszak 
Előképző tanszak 
Fafúvós és rézfúvós tanszak 
Gitár tanszak 
Hegedű tanszak 
Ütőhangszeres tanszak 

 
Egyéb művészeti ágak: 

Táncművészet, képző- és iparművészet a székhelyen a Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben működik. 
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Táncművészet:  - néptánc 
- modern-kortárstánc 

Táncművészeti ágon maximálisan felvehető létszám: 142 fő. Részletesen:10 
Néptánc tanszak 
Modern-kortárstánc tanszak 

 
Kötelezően választható, illetve választható tantárgy: 

- népi ének 
- folklórismeret 
- tánctörténet 
- kinetográfia 

 
Képző- és iparművészet:  - festészet 

- textilműves 
- tűzzománc-készítő 
- kézműves 
- grafika 

Kötelezően választható, illetve választható tantárgy: 
- rajz – festés – mintázás 

Képző és iparművészeti ágon maximálisan felvehető létszám: 190 fő. Részletesen:10 
Kézműves tanszak 
Tűzzománc tanszak 
Festészet tanszak 
Textilműves tanszak 
Grafika tanszak 

 
A költségvetési szerv telephelyén ( 2131 Göd, Petőfi u. 48. ) működő:15 

 
Zeneművészeti ágak: 

Hangszeres tanszakok: - furulya 
- trombita 
- klarinét (szaxofon) 
- gitár 
- zongora 
- harsona 
- kürt 

 
Kötelezően választható, illetve választható tantárgy: 

- kamarazene, ezen belül fúvós zenekar, gitárzenekar,    kórus, 
négykezes és ütőhangszeres együttesek 

Elméleti ismeretek:  -  szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom 
 
A képzés „A” tagozaton folyik, az intézmény biztosítja a lehetőséget a zenei pályára készülő növendékek 
részre „B” tagozaton is. 
 
Zeneművészeti ágon a székhelyen és telephelyen együttesen a maximálisan felvehető létszám: 262 fő  
Részletesen: 10 

Zongora tanszak 
Előképző tanszak 
Fafúvós és rézfúvós tanszak 
Gitár tanszak 
Hegedű tanszak 
Ütőhangszeres tanszak 

 
12. A költségvetési szerv szervezeti felépítése:15 
A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működésének rendjét a szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzatot, annak módosítását Göd 
Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága hagyja jóvá. 
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13. Egyéb: 
A Költségvetési Szerv15 saját döntésével az alapító által meghatározott feladatkörét nem változtathatja 
meg. A feladat ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti eszközök. 
 
A Költségvetési Szerv a rendelkezésére bocsátott vagyont szabadon használhatja, ugyanakkor köteles az 
alapfeladat jó színvonalú ellátása érdekében hasznosan működtetni. Köteles azt megóvni. 
 
A Költségvetési szerv a rendelkezésre álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, biztosítékul 
felhasználni. 
 
Jogosult viszont épületeit, építményeit az alapfeladat sérelme nélkül a 20/1993. (XII.2l.) sz. 
önkormányzati rendelet figyelembe vételével bérletbe adni. Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
A költségvetési szerv a rendelkezésre álló eszközeivel – szabad kapacitása mértékéig – 
alaptevékenységét kiegészítő, anyagi haszonszerzésre irányuló kisegítő tevékenységet végezhet, 
amennyiben az nem zavarja, vagy nem veszélyezteti alapfeladatainak megfelelő ellátását: pl. 
rendezvények szervezése, helyiségek bérbeadása, iskolarendszeren kívüli oktatás. Az ezekből származó 
bevételt a költségvetési szerv alapfeladatainak ellátásához, illetve az e tevékenységben résztvevők 
díjazásához felhasználhatja, mely tételeket a költségvetésben mind a bevételi, mind a kiadási oldalon fel 
kell tüntetni. A nem önkormányzati pénzbeli adományokat, (pl.: szponzori10) és pályázatokon nyert 
összegeket, a költségvetési szerv költségvetésen át kell futtatni, a tárgyi jellegű adományokat az 
intézményi vagyon leltárába fel kell venni. 
 
14. A Költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati vagyon15 
Az iskola működéséhez szükséges vagyoni feltételeket a Fenntartó részben az állami költségvetési 
hozzájárulásból (normatívából), részben saját fenntartói hozzájárulásból biztosítja. Ennek keretében jelen 
alapító okirat módosításával egyidejűleg elismeri az iskolai jogos használatát mindazon ingó és ingatlan 
vagyon tekintetében, melyet az ideig is használatában tartott. Nevezetesen: 

- Központi és Madách úti épület a hozzátartozó telekingatlannal 
Címe: 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. 
 2132 Göd, Madách u. 5. 
Helyrajzi száma: 4362 
Területe: 12.003 m2 

 
15. A fenntartó az alábbi ügyekben kizárólagos hatáskörrel dönt: 
 

- A Költségvetési szerv15 finanszírozásának meghatározása. 
- Az igazgató kinevezése, megbízásának visszavonása, felmentése és kinevezéskori 

díjazásának megállapítása. 
- Az igazgató elleni fegyelmi, kártérítési igény érvényesítése, intézkedések az igazgató 

ellenindított perekben és más eljárásokban. 
- A költségvetési szerv megszűnésének, átszervezésének, összevonásának elhatározása. 
- A költségvetési szerv részéről bármilyen társadalmi szervezet vagy alapítvány létrehozása, 

azokhoz való csatlakozás, illetve azok támogatása. 
- A költségvetési szerv alapító okiratának módosítása. 
- Mindazok az ügyek, melyeket az érvényes jogszabályok a fenntartó kizárólagos hatáskörébe 

utalnak. 
 
16. A Költségvetési szerv vezetője:15 
A Költségvetési szerv vezetőjét a fenntartó határozott időre, öt évre11 nevezi ki. A vele kapcsolatos egyéb 
munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja. 
 

- Az igazgató önállóan jogosult az intézmény képviseletére. 
- A Költségvetési szerv vezetője tisztségében általában elvárható gondossággal köteles 

eljárni. Kötelességeinek megszegésével az intézménynek okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felelős. 

- Nem terheli felelősség az igazgatót, ha a fenntartó döntése vagy intézkedése ellenérdemben 
tiltakozott és a tiltakozását – írásban – a polgármesternek bejelentette. 

- Az igazgató megbízása csak súlyos kötelességszegés, egészségügyi, illetve vezetői 
alkalmatlanság esetén vonható vissza. A megbízás visszavonását írásba kell foglalni. 

- Az igazgató az alapító döntései és a jogszabályi keretek között, az elfogadott szervezeti és 
működési szabályzat figyelembe vételével intézi az intézmény ügyeit. Dönt minden olyan 
ügyben, amelyet a jogszabály hatáskörébe utal. 
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- Felelős a Költségvetési szerv nyilvántartásának vezetéséért. 
- Gondoskodik az intézmény költségvetésének, beszámolóinak elkészítéséről, melyeket 

határidőre a fenntartó rendelkezésére bocsát. 
- Előkészíti a fenntartó kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket. 
- A Költségvetési szervben végzett munkáról – a közművelődési és oktatási bizottság 

felkérésére évente egyszer – köteles beszámolni. 
- A költségvetési szerv ügyeiről – a polgármester kérésére – köteles felvilágosítást adni. 
- A Költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s 

egyszemélyben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 

2. Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a velük 
kötött munkaszerződés, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. 
XXXIII. tv. az irányadó. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi 
LXXIX. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
17. A Költségvetési szerv jegyzése15 
A Költségvetési szerv hosszú és körbélyegzőjének szövege: 
 
Hosszú bélyegző:  Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
    Művészetoktatási Intézmény 
    2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. 
    Tel/Fax: 27 532-115 
 
Körbélyegző:   Németh László Általános Iskola és alapfokú 
    Művészetoktatási Intézmény 
    2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. 
 
 
A Költségvetési szerv15 hivatalos levelezése, vagy jognyilatkozata úgy történik, hogy az Költségvetési 
szerv fejlécével ellátott papírra az intézmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy nevét, 
aláírását a körbélyegzővel hitelesíti. 
Az iskola hosszú bélyegzője csak fejrész készítésére, vagy anyagvásárlásra használható. 
 
 
Göd, 2009. május 28. 
 
 

Markó József          dr. Szinay József 
 polgármester        jegyző 

 
 
Módosítások: 
1. A címet módosította, megállapította a 102/2008. (XII.23.) sz. KOB határozat 
2. kiegészítette a 102/2008. (XII.23.) sz. KOB határozat 
3. beillesztette a 81/2008. (X.7.) sz. KOB határozat 
4. a szakági számokat pontosította a 102/2008. (XII.23.) sz. KOB határozat 
5. a szakági megnevezést módosította, a számot megállapította a 102/2008. (XII.23.) sz. KOB hat. 
6. a szakági megnevezést és számot beiktatta a 102/2008. (XII.23.) KOB határozat 
7. módosította a 81/2008. (X.7.) sz. KOB határozat 
8. beiktatta a 102/2008. (XII.23.) sz. KOB határozat 
9. beiktatta a 102/2008. (XII.23.) sz. KOB határozat 
10. módosította a 102/2008. (XII.23.) sz. KOB határozat 
11. beillesztette a 81/2008. (X.7.) sz. KOB határozat 
12. a szövegrészeket módosította illetve megállapította a 123/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat, hatályos 
2009. július 1. napjától 
13. a 9. számozású rész 2009.december 31. napjától hatályát veszti 
14. a 9. számozású rész 2010. január 1. napjától hatályos 
15. az „Intézmény” kifejezést „Költségvetési szerv” kifejezésre itt és máshol az alapító okiratban kicserélte 
a 123/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat, hatályos 2009. július 1. napjától 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
124/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
úgy döntött, hogy az irányítása (fenntartása) alatt álló Kincsem Óvoda költségvetési szerv alapító 
okiratát a Költségvetési szervekről szóló törvény és az Államháztartási törvény előírásai alapján átfogóan 
módosítja, így különösen megállapítja a költségvetési szerv típusát és funkcióját, továbbá megállapítja a 
2009. december 31-ig hatályos és a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatait. Az alapító okirat 
módosításainak hatályba lépése a következő kivétellel 2009 július 1. napja. Az alapító okirat 9. pontjának 
a szövegben is erre utalóan megjelölt második változatának hatályba lépése 2010. január 1. napja, mely 
nappal a 9. pontnak a szövegben is erre utalóan megjelölt első változata hatályát veszíti. Az alapító okirat 
szövege, benne feltüntetve és utalva a korábbi és a jelenlegi módosításokat is egységes szerkezetben 
tehát a következő: 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Göd Város Önkormányzat Kincsem Óvoda 
a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1-a  szerint1 

 
 
 
1. Az költségvetési szerv7 neve:  Kincsem Óvoda2 

OM azonosítója:    032821 
 PIR azonosítója:3    654339 

  
2. A költségvetési szerv székhelye:  2132 Göd, Lenkey u. 13-17. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:3 
 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:4  

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre):4 
A költségvetési szerv (óvoda) a fenntartó-irányító szerv által meghatározott, elsősorban felső-Göd 
működési (kötelező felvételt biztosító) körzetben élő, valamint Göd város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező gyermekek részére fejti ki meghatározott tevékenységét. A szabad óvodaválasztás 
elve szerint más településről is felvehet tanulókat, ha a csoportlétszám ezt lehetővé teszi. 
 
6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása:4 

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény 
A költségvetési szerv (óvoda) önálló jogi személy, élén Óvodavezető áll. Kinevezése, 
felmentése, bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 

 
7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása:4 

önállóan működő költségvetési szerv 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az irányító szerv kijelölése alapján Göd Város 
Önkormányzat Településellátó Szervezete (TESZ) látja el. Szakmai feladatait, létszám- 
és bérgazdálkodását önállóan, az óvodavezető irányításával látja el. 
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8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata:4 
851020  Óvodai nevelés 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.4 
 

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége:4, 5 (2009. december 31-ig hatályos szöveg) 
Az óvoda nevelési feladatok ellátására létesített, 14 csoporttal működő intézmény. Az óvoda feladata 
biztosítani: 
 
a.) 80111-5 Óvodai nevelés: iskolai életre felkészítés4 
 
b.) 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés: a gyermekek részére.3 
 
c.) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás: az intézményi dolgozók részére.3 
 
d.) 85191-2 Anya-. Gyermek- és csecsemővédelem: iskola-egészségügyi ellátás.3 

 
 
9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: 4, 6 (2010. január 1-től hatályos szöveg) 
Az óvoda nevelési feladatok ellátására létesített, 14 csoporttal működő intézmény. Az óvoda feladata 
biztosítani: 
 
a.) 851011 Óvodai nevelés, ellátás: iskolai életre felkészítés. Az óvoda a pedagógiai program és az 
igények alapján vegyes korcsoportú és alsó-, középső-, nagycsoport felosztású csoportokban látja el a 
gyermekeket.4 

 
b.) 562913 Óvodai intézményi étkeztetés: a gyermekek részére.3 
 
c.) 562917 Munkahelyi étkeztetés: az intézményi dolgozók részére.3 

 
d.) 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: óvoda-egészségügyi (védőnői, orvosi 
és fogorvosi) ellátás.3 
 
e.) 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása3 

 
f.)  682002 Nem lakáscélú ingatlan bérbe adása, üzemeltetése 
 
 
10. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám (férőhely):4 

- Az óvodába fölvehető maximális gyermeklétszám4: 345 fő. 
 
11. A költségvetési szerv szervezeti felépítése:4 
A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működésének rendjét a szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzatot, annak módosítását Göd 
Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 
12. A költségvetési szerv (óvoda) működése:4 
A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladatkörét nem változtathatja meg. 
A feladat ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti eszközök. A költségvetési szerv a 
rendelkezésre bocsátott vagyont szabadon használhatja, ugyanakkor köteles az alapfeladat jó színvonalú 
ellátása érdekében hasznosan működtetni. Köteles azt megóvni. A költségvetési szerv a rendelkezésre 
álló ingatlannak vagyonkezelője, vagyont nem jogosult elidegeníteni, biztosítékul felhasználni. 
 
Az óvoda alapfeladatai mellett kiegészítő jelleggel egyéb tevékenységeket is végezhet, amennyiben az 
nem zavarja, vagy nem veszélyezteti alapfeladatainak megfelelő ellátását. Az ebből befolyó bevételt 
óvodai, dologi kiadásokra, kirándulások költségeinek fedezésére lehet fordítani. 
 
A költségvetési szerv (óvoda) vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
 
13. A költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati vagyon:4 
Az óvoda működéséhez szükséges vagyoni feltételeket a Fenntartó részben az állami költségvetési 
hozzájárulásból, részben saját fenntartói hozzájárulásból biztosítja. Ennek keretében jelen alapító okirat 
az óvoda rendelkezésére bocsátott vagyon ingyenes használatát biztosítja. 
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Nevezetesen: Kincsem Óvoda épületei a hozzátartozó telekingatlanokkal az alábbiak: 
- 2132 Göd, Lenkey u. 13. Helyrajzi száma: 5617   Területe: 1781 m2 
- 2132 Göd, Lenkey u. 17. Helyrajzi száma:5623   Területe: 4197 m2  
- Az óvoda leltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 
A felsorolt ingatlan és ingó vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
14. Egyebek4 
- A költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s az 
intézmény vezetője egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
- Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a velük 
kötött munkaszerződés, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. XXXIII. tv. 
az irányadó. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXIX. tv. mindenkor 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
- A költségvetési szerv hivatalos levelezése, vagy jognyilatkozata úgy történik, hogy az intézmény 
fejlécével ellátott papírra az intézmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy nevét, 
aláírását a körbélyegzővel hitelesíti.3 
 
Göd, 2009. május 28. 
 
 
 Markó József       dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
Módosítások: 
1. a címet módosította, megállapította a 124/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
2. az óvoda nevét módosította a 124/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
3. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét beiktatta a 124/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
4. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét módosította a 124/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
5. a 9. számozású rész 2009.december 31. napjától hatályát veszti 
6. a 9. számozású rész 2010. január 1. napjától hatályos 
7. az „Intézmény” kifejezést „Költségvetési szerv” kifejezésre itt és máshol az alapító okiratban kicserélte 
a 124/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat, hatályos 2009. július 1. napjától 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

125/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy döntött, hogy az irányítása (fenntartása) alatt álló Kastély Központi Óvoda költségvetési szerv 
alapító okiratát a Költségvetési szervekről szóló törvény és az Államháztartási törvény előírásai alapján 
átfogóan módosítja, így különösen megállapítja a költségvetési szerv típusát és funkcióját, továbbá 
megállapítja a 2009. december 31-ig hatályos és a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatait. Az alapító 
okirat módosításainak hatályba lépése a következő kivétellel 2009 július 1. napja. Az alapító okirat 9. 
pontjának a szövegben is erre utalóan megjelölt második változatának hatályba lépése 2010. január 1. 
napja, mely nappal a 9. pontnak a szövegben is erre utalóan megjelölt első változata hatályát veszíti. Az 
alapító okirat szövege, benne feltüntetve és utalva a korábbi és a jelenlegi módosításokat is egységes 
szerkezetben tehát a következő: 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Göd Város Önkormányzat Kastély Központi Óvoda 
a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1-a  szerint1 

 
 
1. Az költségvetési szerv7 neve:  Kastély Központi Óvoda 

OM azonosítója:3    032822 
 PIR azonosítója:3    654340 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  2131 Göd, Béke u. 3. 
 A Költségvetési szerv telephelye:3 2131 Göd, Jávorka S. u. 12. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:3 
 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:4  

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre):4 
A költségvetési szerv (óvoda) a fenntartó-irányító szerv által meghatározott, elsősorban alsó-Göd 
működési (kötelező felvételt biztosító) körzetben élő, valamint Göd város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező gyermekek részére fejti ki meghatározott tevékenységét. A szabad óvodaválasztás 
elve szerint más településről is felvehet tanulókat, ha a csoportlétszám ezt lehetővé teszi. 
 
6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása:4 

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény 
A költségvetési szerv (óvoda) önálló jogi személy, élén Óvodavezető áll. Kinevezése, 
felmentése, bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 

 
7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása:4 

önállóan működő költségvetési szerv 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az irányító szerv kijelölése alapján Göd Város 
Önkormányzat Településellátó Szervezete (TESZ) látja el. Szakmai feladatait, létszám- 
és bérgazdálkodását önállóan, az óvodavezető irányításával látja el. 

 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása2 és jogszabályban meghatározott közfeladata:4 

851020  Óvodai nevelés2 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.4 

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége:4, 5 (2009. december 31-ig hatályos szöveg) 
Az óvoda nevelési feladatok ellátására létesített, 10 csoporttal (székhelyen 7, telephelyen 3) működő 
intézmény. Az óvoda feladata biztosítani: 
 
a.) 80111-5 Óvodai nevelés: 3-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, 
a gyermekekről való gondoskodás, önállóságra szoktatás, szellemi és testi fejlesztés, ezáltal az iskolai 
életmódra való felkészítés. A rászoruló gyermekek logopédiai képzése.4 
 
b.) 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés: a gyermekek részére.3 
 
c.) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás: az intézményi dolgozók részére.3 
 
d.) 85191-2 Anya-. Gyermek- és csecsemővédelem: iskola-egészségügyi ellátás.3 

 
9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: 4, 6 (2010. január 1-től hatályos szöveg) 
Az óvoda nevelési feladatok ellátására létesített, 10 csoporttal (székhelyén 7, telephelyén 3) működő 
intézmény. Az óvoda feladata biztosítani: 
 
a.) 851011 Óvodai nevelés, ellátás: 3-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének 
elősegítése, a gyermekekről való gondoskodás, önállóságra szoktatás, szellemi és testi fejlesztés, ezáltal 
az iskolai életmódra való felkészítés. A rászoruló gyermekek logopédiai képzése.4 
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b.) 562913 Óvodai intézményi étkeztetés: a gyermekek részére.3 
 
c.) 562917 Munkahelyi étkeztetés: az intézményi dolgozók részére.3 

 
d.) 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: óvoda-egészségügyi (védőnői, orvosi 
és fogorvosi) ellátás.3 
 
e.) 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása3 

 
f.)  682002 Nem lakáscélú ingatlan bérbe adása, üzemeltetése 
 
 
10. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám (férőhely):4 

- Az óvodába fölvehető maximális gyermeklétszám4: 194 fő. 
 
11. A költségvetési szerv szervezeti felépítése:4 
A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működésének rendjét a szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzatot, annak módosítását Göd 
Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 
12. A költségvetési szerv (óvoda) működése:4 
A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladatkörét nem változtathatja meg. 
A feladat ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti eszközök. A költségvetési szerv a 
rendelkezésre bocsátott vagyont szabadon használhatja, ugyanakkor köteles az alapfeladat jó színvonalú 
ellátása érdekében hasznosan működtetni. Köteles azt megóvni. A költségvetési szerv a rendelkezésre 
álló ingatlannak vagyonkezelője, vagyont nem jogosult elidegeníteni, biztosítékul felhasználni. 
 
Az óvoda alapfeladatai mellett kiegészítő jelleggel egyéb tevékenységeket is végezhet, amennyiben az 
nem zavarja, vagy nem veszélyezteti alapfeladatainak megfelelő ellátását. Az ebből befolyó bevételt 
óvodai, dologi kiadásokra, kirándulások költségeinek fedezésére lehet fordítani. 
 
A költségvetési szerv (óvoda) vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
13. A költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati vagyon:4 
Az óvoda működéséhez szükséges vagyoni feltételeket a Fenntartó részben az állami költségvetési 
hozzájárulásból, részben saját fenntartói hozzájárulásból biztosítja. Ennek keretében jelen alapító okirat 
az iskola rendelkezésére bocsátott vagyon ingyenes használatát biztosítja. 
 
- 2131 Göd, Béke u. 3.  Helyrajzi száma: 529  Területe: 4935 m2 
- 2131 Göd, Jávorka S. u. 10. Helyrajzi száma: 383  Területe: 3528 m2  
- Az óvoda leltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. 
A felsorolt ingatlan és ingó vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
14. Egyebek4 
- A költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s az 
intézmény vezetője egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
- Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a velük 
kötött munkaszerződés, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. XXXIII. tv. 
az irányadó. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXIX. tv. mindenkor 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
- A költségvetési szerv hivatalos levelezése, vagy jognyilatkozata úgy történik, hogy az intézmény 
fejlécével ellátott papírra az intézmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy nevét, 
aláírását a körbélyegzővel hitelesíti.3 
 
Göd, 2009. május 28. 
 
 
 Markó József           dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
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Módosítások: 
1. a címet módosította, megállapította a 125/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
2. a szakágazati jelet és számot beiktatta a 19/2008. (I.31.) sz. Ök. határozat 
3. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét beiktatta a 125/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
4. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét módosította a 125/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
5. a 9. számozású rész 2009.december 31. napjától hatályát veszti 
6. a 9. számozású rész 2010. január 1. napjától hatályos 
7. az „Intézmény” kifejezést „Költségvetési szerv” kifejezésre itt és máshol az alapító okiratban kicserélte 
a 125/2009. (V.28.) sz. ök. határozat, hatályos 2009. július 1. napjától 
 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
126/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
a Szivárvány Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE  
 

BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az intézmény neve:    Városi Önkormányzat  Szivárvány Bölcsődei          
Intézményhez tartozó, ellátást biztosító  ingatlanok:  

            Székhely: 2131 Göd, Komlókert u.19-21. 
Telephely: 2132 Göd, Rákóczi u. 142. 
 

2. Az intézmény alapítójának neve: Pest Megyei Tanács VB 

Az intézmény alapításának időpontja: 1955. július 20. 

 

3. Az intézmény alapítói jogokat gyakorló irányítója és fenntartója:  
Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81. 

 
4. Az intézmény felügyeleti szerv: Göd Város Önkormányzata 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Szakmai, módszertani irányítást végző szerve: Módszertani bölcsőde 

 
5. Feladata:  

Az intézmény 2009. december hónap 31. napjáig az alábbi tevékenységeket végzi: 
Szakfeladat száma:  889110 Bölcsődei ellátás 
           889130 Gyermekek napközbeni ellátása 
     85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
- Alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt gyermekek számára. 
Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi 
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 
- Az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások nyújtása a családok igényének 
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megfelelően, a bölcsődei gondozás – nevelés alapprogramjában rögzített szakmai elvekhez 
igazodva. 
A szolgáltatások térítési díját a bölcsőde saját hatáskörében, a fenntartóval egyeztetve állapítja 
meg. 
A feladat jellegét tekintve: napos bölcsőde 

 

Az intézmény 2010. január hónap 1. napjától az alábbi tevékenységeket végzi: 
Szakfeladat száma:  889101 Bölcsődei ellátás 
 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
            szolgáltatások 
            869041 Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás 

- Alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt gyermekek számára. 
Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi 
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 
- Az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások nyújtása a családok igényének 
megfelelően, a bölcsődei gondozás – nevelés alapprogramjában rögzített szakmai elvekhez 
igazodva. 
A szolgáltatások térítési díját a bölcsőde saját hatáskörében, a fenntartóval egyeztetve állapítja 
meg. 
A feladat jellegét tekintve: napos bölcsőde 

 
6. Az intézmény működési területe: Göd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 

három éven aluli gyermekek részére fejti ki feladatát. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte a 
bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett az 
óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a 
bölcsődében. 

 
7. Az intézmény jogállása:  

A tevékenység típusa alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. 
A tevékenység jellege szerint: közintézmény. 
Az intézmény élén a Vezető áll. A Bölcsődevezetőt Göd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevezi ki és menti fel, dönt bér- és fegyelmi kérdésekben, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. A bölcsőde vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján Göd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. A Bölcsőde alkalmazottai vonatkozásában a 
munkáltatói jogokat a Bölcsődevezető gyakorolja 

 

8. Az intézmény működése és  gazdálkodása.  
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.  
Gazdálkodási önállósága kiterjed:  
     szerződések kötésére, 

bérgazdálkodásra, 

tervezésre előirányzatok felhasználására 

analitikus nyilvántartásra, szolgáltatásra, beszámolásra. 

 
A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat az önállóan működő és gazdálkodó városi Településellátó 
Szervezet látja el a bölcsőde számára. 
 

9. Működési feltételek biztosítása 
A bölcsőde működéséhez szükséges vagyoni feltételeket a Fenntartó az állami költségvetési 
hozzájárulásból, részben saját fenntartói hozzájárulásból biztosítja. Ennek keretében jelen alapító 
Okirat kibocsátásával egyidejűleg elismeri a Bölcsőde jogos használatát mindazon ingó és 
ingatlan vagyon tekintetében, melyet ez ideig használatban tartott, és a továbbiakban is 
használatban kíván tartani, nevezetesen: 
2132 Göd,  Rákóczi u. 142. hrsz: 4869 területe: 2724 m2  

2131 Göd,  Komlókert u. 19-21.  hrsz: 6801/224 területe: 3547 m2 
Az ingó vagyoneszközök a Bölcsőde leltárában szerepelnek. 
A felsorolt ingatlan és ingóvagyon az Önkormányzat tulajdonát képezik és a  
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Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5) kezelésében vannak. 
 

10. Egyebek: 
A Fenntartó az 5. pontban meghatározott feladatokon felül új feladatot csak akkor határozhat meg 
a bölcsőde részére, ha annak ellátásához szükséges feltételeket, ideértve az anyagi fedezetet is, 
biztosítja. 
 
Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2/1994. (I. 30.) NM rendelet mindenkor 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
Göd, 2009. 05. 28. 
 
 Markó József Dr. Szinay  József 
 polgármester jegyző 
 
Módosítások: 
 
1 Az intézmény nevét megváltoztatta, valamint a telephely nevét beiktatta: 182/2007. (VII.19.) sz. ök. határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

127/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
 

I. Intézmény 
1. Az intézmény neve:  Alapszolgáltatási Központ Göd 
2. Székhelye:    Göd Vasvári Pál u. 9.  2131 
3. Telephelye:  Göd Ady Endre u. 6. 
4. Működési területe:  Göd Város Közigazgatási területe 
 

II. Intézmény feladatai ii 
2009. év december hónap 31. napjáig  az intézmény a 881000 szakágazati besorolás alatt (idősek, 
fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül) az alábbi alapellátásokat végzi: iii 
a./ szociális étkeztetést biztosít a szociálisan, egészségi okból, vagy életkoruk miatt rászorultak 
étkeztetése. 
b./ házi segítségnyújtás keretében biztosítja a koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt 
rászorultak érdekvédelmét, saját otthonukban való fizikai és mentális gondozását. 
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c./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő, szociális szolgáltatásaként 
működik. Olyan gondozási forma, mely biztosítja a gondozottak segélyhívásakor az ügyeletes 
gondozónak azonnali megjelenését, és intézkedését. 
d./ családsegítő szolgálat gondozási, szolgáltatási, és szervezési tevékenységgel biztosítja a 
településen élő családok szociális biztonságát 
e./ nappali ellátás az idősek klubja, amely biztosítja a klubtagok számára a napi háromszori étkezést heti 
hat napon át, a gyógytorna foglalkozást heti egy alkalommal, lábápolást és fodrászt két hetente, 
szabadidős programokat, a lehetőségek szerinti foglalkoztatást, és a klubtagok szükség szerinti fizikai, 
érdekvédelmi és mentális ellátását. 
2009. év december hónap 31. napjáig  az intézmény a 889130 szakágazati besorolás alatt (gyermekek 
egyéb napközbeni ellátása) az alábbi alapellátásokat végzi 
f./ a gyermekjóléti szolgálat gondozási, szolgáltatási, és szervezési tevékenységgel biztosítja a 
településen élő gyermekes családok szociális biztonságát. 
g./ nyári táboroztatás biztosítja a gyermekek nyári szünidőben való ellátását, étkeztetését és szabadidős 
foglalkoztatását 
 
2010. év január hónap 1. napjától az intézmény az alábbi szakágazati besorolású alapellátásokat végzi 
a./ 889921 szakfeladat számon szociális étkeztetést biztosít a szociálisan, egészségi okból, vagy 
életkoruk miatt rászorultak étkeztetése. 
b./ 889922 szakfeladat számon házi segítségnyújtás keretében biztosítja a koruk, egészségi állapotuk, 
vagy szociális helyzetük miatt rászorultak érdekvédelmét, saját otthonukban való fizikai és mentális 
gondozását. 
c./ 889923 szakfeladat számon jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő, 
szociális szolgáltatásaként működik. Olyan gondozási forma, mely biztosítja a gondozottak 
segélyhívásakor az ügyeletes gondozónak azonnali megjelenését, és intézkedését. 
d./ 889924 szakfeladat számon családsegítő szolgálat gondozási, szolgáltatási, és szervezési 
tevékenységgel biztosítja a településen élő családok szociális biztonságát 
e./ 881011 szakfeladat számon idősek nappali ellátása (idősek klubja), amely biztosítja a klubtagok 
számára a napi háromszori étkezést heti hat napon át, a gyógytorna foglalkozást heti egy alkalommal, 
lábápolást és fodrászt két hetente, szabadidős programokat, a lehetőségek szerinti foglalkoztatást, és a 
klubtagok szükség szerinti fizikai, érdekvédelmi és mentális ellátását. 
f./ 889201 szakfeladat számon gyermekjóléti szolgáltatás gondozási, szolgáltatási, és szervezési 
tevékenységgel biztosítja a településen élő gyermekes családok szociális biztonságát. 
g./ 889108 szakfeladat számon gyermekek egyéb napközbeni ellátása kapcsán a nyári táboroztatással 
biztosítja a gyermekek nyári szünidőben való ellátását, étkeztetését és szabadidős foglalkoztatását 
 
 

III. Az Intézmény működése és gazdálkodási jogköre 
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. 
Gazdálkodási önállósága kiterjed:  

- az intézmény perelhet, perelhető szerződéseket köthet 
- önálló bérgazdálkodásra 
- tervezésre, előirányzatok felhasználására 
- analitikus nyilvántartásra, szolgáltatásra, beszámolásra 

A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat az önállóan működő és gazdálkodó városi Településellátó 
Szervezet látja el az intézmény részére  
 
 

IV. Felügyeleti szerve 
 

ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete, Dunakeszi 
 

 
V. Az intézmény alapítói jogokat gyakorló irányítója és fenntartója 

Göd Város Önkormányzat, 2131 Göd, Pesti u. 81. 
 

VI. Az intézmény jogállása 
A tevékenység típusa alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. 
A tevékenység jellege szerint: közintézmény. 
Az Alapszolgáltatási Központ élén az intézményvezető áll. 
Az intézményvezetőt Göd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nevezi ki, és menti fel, dönt a bér 
és a fegyelmi kérdésekben, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
A vezető kinevezési rendje tekintetében a fenntartó a Kjt. 23. §-ában foglaltakat irányadónak tekinti. 
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Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja. 
 

VII. Egyebek 
A fenntartó a II. sz. pontban meghatározott feladatokon felül új feladatot csak akkor határozhat meg az 
intézmény részére, ha annak ellátásához szükséges feltételeket, ideértve az anyagi fedezetet is, 
biztosítja. 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
Polgármester              Jegyző 
 

 
Módosítások: 
 
1 Az intézmény feladatait módosította 181/2007. (VII.19.) sz.  ök. határozat 
 
1 Az intézmény szakfeladati besorolását megállapította: 26/2008. (I.31.) sz. ök. határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
128/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
úgy döntött, hogy az irányítása (fenntartása) alatt álló Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
költségvetési szerv alapító okiratát a Költségvetési szervekről szóló törvény és az Államháztartási törvény 
előírásai alapján átfogóan módosítja, így különösen megállapítja a költségvetési szerv típusát és 
funkcióját, továbbá megállapítja a 2009. december 31-ig hatályos és a 2010. január 1-től hatályos 
szakfeladatait. Az alapító okirat módosításainak hatályba lépése a következő kivétellel 2009 július 1. 
napja. Az alapító okirat 9. pontjának a szövegben is erre utalóan megjelölt második változatának hatályba 
lépése 2010. január 1. napja, mely nappal a 9. pontnak a szövegben is erre utalóan megjelölt első 
változata hatályát veszíti. Az alapító okirat szövege, benne feltüntetve és utalva a korábbi és a jelenlegi 
módosításokat is egységes szerkezetben tehát a következő: 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Göd Város Önkormányzat Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
a közoktatási Tv. 37. § (5) bekezdése, az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1-a  szerint1 

 
 
 
1. Az költségvetési szerv8 neve:4  Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény2 

PIR azonosítója:3    654395 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  2132 Göd, Ady Endre u. 6. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:3 
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4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:4  
Göd Város Önkormányzata 

      2131 Göd, Pesti u. 81. 
 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre):4 
A költségvetési szerv a fenntartó-irányító szerv által meghatározott, Göd város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező gyermekek részére fejti ki meghatározott tevékenységét. A társulási 
megállapodásnak megfelelően a Dunakeszi kistérség területén (Dunakeszi, Göd, Fót és Mogyoród 
közigazgatási területén) belül, ezzel a működési körrel látja el a HRG pedagógiai és eü. rehabilitációs 
valamint az óvodai gyógytestnevelési tevékenységet.3 
 
6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása:4 

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény3 
A költségvetési szerv önálló jogi személy, élén Intézményvezető áll. Kinevezése, 
felmentése, bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.4 

 
7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása:4 

önállóan működő költségvetési szerv3 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az irányító szerv kijelölése alapján Göd Város 
Önkormányzat Településellátó Szervezete (TESZ) látja el. Szakmai feladatait, létszám- 
és bérgazdálkodását önállóan, az intézményvezető irányításával látja el.4 

 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása7 és jogszabályban meghatározott közfeladata:4 

856000  Oktatási kiegészítő tevékenység7 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.3 
 

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége:4, 5 (2009. december 31-ig hatályos szöveg): 
 
a.) 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat:4 ezen belül logopédiai ellátás (beszédindítás, beszédhibák 
javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése, gyógyítása), gyógytestnevelés2 
 
b.) 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás3 
 
c.) 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok3: például HRG terápiás rehabilitáció3 
 
d.) 81122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatás:3 segíti, közreműködik a két gödi önkormányzati fenntartású általános iskola ugyanezen 
szakfeladata alá tartozó tevékenységének megvalósításában a velük kötött megállapodás alapján3 

 
 
9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: 4, 6 (2010. január 1-től hatályos szöveg) 
 
a.) 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:4 ezen belül logopédiai ellátás 
(beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése, 
gyógyítása), gyógytestnevelés,2  HRG terápiás rehabilitáció3 

 
b.) 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás3 
 
c.) 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam:3 segíti, közreműködik a két gödi önkormányzati fenntartású általános iskola 
ugyanezen szakfeladata alá tartozó tevékenységének megvalósításában a velük kötött megállapodás 
alapján3 

 
d.) 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam:3 segíti, közreműködik a két gödi önkormányzati fenntartású általános iskola 
ugyanezen szakfeladata alá tartozó tevékenységének megvalósításában a velük kötött megállapodás 
alapján3 

 
e.) 856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása3 
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10. A költségvetési szerv szervezeti felépítése:4 
A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működésének rendjét a szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzatot, annak módosítását Göd 
Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 
11. A költségvetési szerv működése:4 
A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladatkörét nem változtathatja meg. 
A feladat ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti eszközök. A költségvetési szerv a 
rendelkezésre bocsátott vagyont szabadon használhatja, ugyanakkor köteles az alapfeladat jó színvonalú 
ellátása érdekében hasznosan működtetni. Köteles azt megóvni. A költségvetési szerv a rendelkezésre 
álló ingatlannak vagyonkezelője, vagyont nem jogosult elidegeníteni, biztosítékul felhasználni. 
 
A Költségvetési szerv alapfeladatai mellett kiegészítő jelleggel egyéb tevékenységeket is végezhet, 
amennyiben az nem zavarja, vagy nem veszélyezteti alapfeladatainak megfelelő ellátását. Az ebből 
befolyó bevételt könyvtári, dologi kiadásokra, továbbképzések költségeinek fedezésére lehet fordítani. 
 
12. A költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati vagyon:4 
A működéséhez szükséges vagyoni feltételeket a Fenntartó részben az állami költségvetési 
hozzájárulásból, részben saját fenntartói hozzájárulásból biztosítja. Ennek keretében jelen alapító okirat a 
költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyon ingyenes használatát biztosítja. 
Nevezetesen:  
- 2132 Göd, Ady Endre u. 6.  Helyrajzi száma: 5604 Területe: 394 m2 
- A költségvetési szerv leltárában nyilvántartott tárgyi és immateriális eszközök, javak. 
A felsorolt ingatlan és ingó vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
13. Egyebek4 
- A költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s az 
intézmény vezetője egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
- Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a velük 
kötött munkaszerződés, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. XXXIII. tv. 
az irányadó. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXIX. tv. mindenkor 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
- A költségvetési szerv hivatalos levelezése, vagy jognyilatkozata úgy történik, hogy az intézmény 
fejlécével ellátott papírra az intézmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy nevét, 
aláírását a körbélyegzővel hitelesíti.3 
 
Göd, 2009. május 28. 
 
 Markó József         dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
Módosítások: 
1. a címet módosította, megállapította a 128/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
2. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét módosította a  99/2004. (X.21.) sz. Ök. határozat 
3. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét beiktatta a 128/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
4. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét módosította a 128/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
5. a 9. számozású rész 2009.december 31. napjától hatályát veszti 
6. a 9. számozású rész 2010. január 1. napjától hatályos 
7. a szövegrészt beiktatta a 25/2008. (I.31.) sz. Ök. határozat 
8. az „Intézmény” kifejezést „Költségvetési szerv” kifejezésre itt és máshol az alapító okiratban kicserélte 
a 128/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat, hatályos 2009. július 1. napjától 
 
  
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
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A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
129/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
úgy döntött, hogy az irányítása (fenntartása) alatt álló József Attila Művelődési Ház költségvetési szerv 
alapító okiratát a Költségvetési szervekről szóló törvény és az Államháztartási törvény előírásai alapján 
átfogóan módosítja, így különösen megállapítja a költségvetési szerv típusát és funkcióját, továbbá 
megállapítja a 2009. december 31-ig hatályos és a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatait. Az alapító 
okirat módosításainak hatályba lépése a következő kivétellel 2009 július 1. napja. Az alapító okirat 9. 
pontjának a szövegben is erre utalóan megjelölt második változatának hatályba lépése 2010. január 1. 
napja, mely nappal a 9. pontnak a szövegben is erre utalóan megjelölt első változata hatályát veszíti. Az 
alapító okirat szövege, benne feltüntetve és utalva a korábbi és a jelenlegi módosításokat is egységes 
szerkezetben tehát a következő: 
  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Göd Város Önkormányzat József Attila Művelődési Ház 
Az 1997. évi CXL tv. 78. § (5) bekezdése, az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1-a  szerint2 

 
 
1. Az költségvetési szerv4 neve:  József Attila Művelődési Ház 
 A kv. szerv rövidített neve:3  JAMH (hivatalos használatban önmagában nem alkalmazható)3 

PIR azonosítója:3    654416 
 A kv. szerv telephelyének2 neve: Ady Klub2 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  2131 Göd, Pesti út 72. 
 A költségvetési szerv telephelye:3 2132 Göd, Kálmán u. 13. 
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat:3 
 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:2  

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre):2  Göd város közigazgatási területe. 
 
6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása:2 

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény3 
A költségvetési szerv önálló jogi személy, élén Igazgató áll. Kinevezése, felmentése, 
bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Megbízását nyilvános 
pályázat útján nyeri el öt év időtartamra. A pályázati eljárást az illetékes szakbizottság 
készíti elő, eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv 
közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.2 

 
7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása:2 

önállóan működő költségvetési szerv3 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az irányító szerv kijelölése alapján Göd Város 
Önkormányzat Településellátó Szervezete (TESZ) látja el. Szakmai feladatait, létszám- 
és bérgazdálkodását önállóan, az igazgató irányításával látja el.2 

 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata:2 

932900 M.n.s. egyéb szórakoztatást, szabadidős tevékenység1 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.3 
 

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége:2, 5 (2009. december 31-ig hatályos szöveg) 
A Művelődési Ház két egységből áll. A székhelyen működő (alsó-gödi) központi egység, és a telephelyen 
működő (felső-gödi) Ady Klub nevű kisebb telephely. Ezek feladatai a következők:3 
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a.) 92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége3 
 

b.) 92182-6 Közösségi színterek tevékenysége3 
 
c.) 92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység3 
 
d.) 92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység3 
 
e.) 92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység3 
 
f.) 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizygáztatás3  
 
g.) 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás3 
 
- Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőség és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése. 
- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a 
helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 
- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
- Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. 
- A kultúrák közti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 
- A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
- Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása. 
- Helyi közösségek önigazgatás, szabadság és felelősség igényének támogatása. 
- Művelődési kapcsolatok, együttműködések építése, gondozása: helyi önkormányzattal, képviselő-
testülettel, intézményekkel, civil szervezetekkel. 
- Tevékenységével hozzájárul a város és a régió kulturális életének fejlődéséhez, szükség szerint 
együttműködik a régió kulturális, oktatási intézményeivel, turisztikai egyesületeivel, civil szervezetekkel. 
 
9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: 2, 6 (2010. január 1-től hatályos szöveg) 

A Művelődési Ház két egységből áll. A székhelyen működő (alsó-gödi) központi egység, és a telephelyen 
működő (felső-gödi) Ady Klub nevű kisebb telephely. Ezek feladatai a következők:3 
 
a.) 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk3 
 
b.) 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése3 
 
c.) 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport- ) tevékenység és támogatása3 
 
d.) 932101 Vásári szórakoztatás3 
 
e.) 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás3 
 
f.) 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység3 
 
g.) 855100 Sport, szabadidős képzés3 
 
h.) 855200 Kulturális képzés3 
 
i.) 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás3 
 
j.) 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás3 
 
k.) 890504 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének  
                         támogatása3 
l.)  682002 Nem lakáscélú ingatlan bérbe adása, üzemeltetése 
 
- Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőség és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése. 
- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a 
helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 
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- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
- Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. 
- A kultúrák közti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 
- A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
- Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása. 
- Helyi közösségek önigazgatás, szabadság és felelősség igényének támogatása. 
- Művelődési kapcsolatok, együttműködések építése, gondozása: helyi önkormányzattal, képviselő-
testülettel, intézményekkel, civil szervezetekkel. 
- Tevékenységével hozzájárul a város és a régió kulturális életének fejlődéséhez, szükség szerint 
együttműködik a régió kulturális, oktatási intézményeivel, turisztikai egyesületeivel, civil szervezetekkel. 
 
 
 
 
10. A költségvetési szerv szervezeti felépítése:2 
A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működésének rendjét a szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzatot, annak módosítását Göd 
Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 
11. A költségvetési szerv működése:2 
A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladatkörét nem változtathatja meg. A 
feladat ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti eszközök. A költségvetési szerv a rendelkezésre 
bocsátott vagyont szabadon használhatja, ugyanakkor köteles az alapfeladat jó színvonalú ellátása 
érdekében hasznosan működtetni. Köteles azt megóvni. A költségvetési szerv a rendelkezésre álló 
ingatlannak vagyonkezelője, vagyont nem jogosult elidegeníteni, biztosítékul felhasználni.  
 
A Költségvetési szerv alapfeladatai mellett kiegészítő jelleggel egyéb tevékenységeket is végezhet, 
amennyiben az nem zavarja, vagy nem veszélyezteti alapfeladatainak megfelelő ellátását. Az ebből 
befolyó bevételt könyvtári, dologi kiadásokra, továbbképzések költségeinek fedezésére lehet fordítani. 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. A költségvetési szerv nem tagja közhasznú 
és/vagy gazdasági társaságnak. A költségvetési szerv pártoktól független, pártpolitikai tevékenységet nem 
folytat. 
 
12. A költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati vagyon:2 
 
A könyvtár működéséhez szükséges vagyoni feltételeket a Fenntartó részben az állami költségvetési 
hozzájárulásból, részben saját fenntartói hozzájárulásból biztosítja. Ennek keretében jelen alapító okirat a 
könyvtár rendelkezésére bocsátott vagyon ingyenes használatát biztosítja. 
Nevezetesen: a Göd Városi Könyvtár elhelyezésére szolgáló épületek a hozzátartozó telekingatlanokkal 
az alábbiak: 
- 2131 Göd, Pesti út 72.  Helyrajzi száma: 1 
- 2132 Göd, Kálmán u. 13. Helyrajzi száma: 5288  
- Az intézményleltár és vagyonmérleg szerinti tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések), ezen kívül egyéb immateriális javak (szellemi termékek). 
A felsorolt ingatlan és ingó vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi.3 
- A vagyonhasznosítási kérdésekben a fenntartó vagyonrendeletében foglaltakat kell alakalmazni. 
 
13. Egyebek2 
- A költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s az 
intézmény vezetője egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
- Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a velük 
kötött munkaszerződés, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. XXXIII. tv. 
az irányadó. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXIX. tv. mindenkor 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
- A költségvetési szerv hivatalos levelezése, vagy jognyilatkozata úgy történik, hogy az intézmény 
fejlécével ellátott papírra az intézmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy nevét, 
aláírását a körbélyegzővel hitelesíti.3 
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Göd, 2009. május 28. 
 
 
 Markó József       dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
 
Módosítások: 
1. módosította, megállapította a 22/2008. (I.31.) sz. Ök. határozat 
2. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét módosította a129/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
3. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét beiktatta a 129/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
4. az „Intézmény” szót a címekben és pontokban „költségvetési szerv” kifejezésre kicserélte, illetve a 
dokumentumot  pontokba tagolta  a 129/2009. (V.28.) sz. Ök. határozat 
5. a 9. számozású rész 2009.december 31. napjától hatályát veszti 
6. a 9. számozású rész 2010. január 1. napjától hatályos 
 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
 
A képviselő-testület  11 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
130/2009. ( V. 28. ) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
úgy döntött, hogy az irányítása (fenntartása) alatt álló Göd Városi Könyvtár költségvetési szerv alapító 
okiratát a Költségvetési szervekről szóló törvény és az Államháztartási törvény előírásai alapján átfogóan 
módosítja, így különösen megállapítja a költségvetési szerv típusát és funkcióját, továbbá megállapítja a 
2009. december 31-ig hatályos és a 2010. január 1-től hatályos szakfeladatait. Az alapító okirat 
módosításainak hatályba lépése a következő kivétellel 2009 július 1. napja. Az alapító okirat 9. pontjának 
a szövegben is erre utalóan megjelölt második változatának hatályba lépése 2010. január 1. napja, mely 
nappal a 9. pontnak a szövegben is erre utalóan megjelölt első változata hatályát veszíti. Az alapító okirat 
szövege, benne feltüntetve és utalva a korábbi és a jelenlegi módosításokat is egységes szerkezetben 
tehát a következő: 
  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Göd Város Önkormányzat Göd Városi Könyvtár 
Az 1997. évi CXL tv. 68. §-a, az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1-a  szerint2 

 
 
 
1. Az költségvetési szerv3 neve:  Göd Városi Könyvtár 

PIR azonosítója:3    654405 
 A kv. szerv telephelyének neve: Ady Fiókkönyvtár (Felsőgöd) 

 
2. A költségvetési szerv székhelye:  2131 Göd, Pesti út 72. 
 A költségvetési szerv telephelye: 2132 Göd, Kálmán u. 13. 
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3. Létrehozásáról rendelkező határozat:2 
 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:2  

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre):2  Göd város közigazgatási területe. 
 
6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása:2 

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény 
(Városi funkciókat ellátó nyilvános könyvtár) 

A költségvetési szerv (könyvtár) önálló jogi személy, élén Intézményvezető áll. 
Kinevezése, felmentése, bérezése, fegyelmi ügye a Göd város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. Megbízását nyilvános pályázat útján nyeri el öt év időtartamra. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési szerv közalkalmazottai 
felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 

 
7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása:2 

önállóan működő költségvetési szerv 
Pénzügyi és gazdálkodási feladatait az irányító szerv kijelölése alapján Göd Város 
Önkormányzat Településellátó Szervezete (TESZ) látja el. Szakmai feladatait, létszám- 
és bérgazdálkodását önállóan, az intézményvezető irányításával látja el. 

 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata:2 

910100  Könyvtári, Levéltári tevékenység1 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.2 
 

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége:2, 4 (2009. december 31-ig hatályos szöveg) 
A könyvtár három egységből áll. A székhelyen működő központi könyvtár, a szintén székhelyen működő 
„Katica gyermekkönyvtár” és a telephelyen működő „Ady Fiókkönyvtár. Ezek feladatai a következők:2 
 
 92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység:2 

• Információkat nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  
• A gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapított, sokoldalúan feltárt gyűjteményt 

tart fenn és működtet  
• Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és feltárását, a 

feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való kivonását 
• Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályokban előírt 

időszakonkénti állományellenőrzésről 
• Az egyes használói rétegek igényeinek kielégítésére s az elkülönült tevékenységformák 

végzéséhez célszerűen kialakított övezeteket, gyűjteményrészeket tart fenn (gyermekrészleg, 
helytörténeti gyűjtemény, internet-szoba stb.) 

• Biztosítja az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát. 
• Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz. 
• Könyvtárközi kölcsönzést folytat eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában. Biztosítja 

más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését (dokumentumcsere, internet, 
adatbázisok). 

• Időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok folyóiratok), ezeket minden látogató számára 
elérhetően helyezi el. Az értékes időszaki kiadványokat megőrzi, használatra feltárja. 

• Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, szaktájékoztatást, irodalomkutatást végez 
• Vezeti a könyvtár statisztikai adatait és felsőbb kérésre összesíti, szolgáltatja azokat. 
• Minőségbiztosítást végez, kérdőívek alapján  
• Hátrányos helyzetűek ellátása érdekében mindenki által használható és megközelíthető. 

           A vakok és gyengénlátók számára hangkazetta gyűjteményt kölcsönöz ("hangos 
           könyvek”) 

• Gyűjti és feldolgozza azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek a város helyismeretével, 
helytörténetével foglalkoznak (könyvek, kéziratok, fényképek, plakátok, meghívók, 
aprónyomtatványok stb.) 

• Könyvtári dokumentumokról másolatot szolgáltat 
• Biztosítja a könyvtár látogatói számára a nyilvános közösségi internet-hozzáférés lehetőségét, 

tartalomszolgáltatást nyújt 
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• Rendezvényeket szervez és helyet biztosít: könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásoknak, 
oktatási és önművelést segítő rendezvényeknek, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeknek, 
vetélkedőknek, kluboknak, civil szervezeteknek 

• Közhasznú információkat gyűjt és szolgáltat 
• Tevékenységét összehangolja az oktatási és más közművelődési intézményekkel 
• Alaptevékenysége ellátásához szakembert alkalmaz. Színvonalának megtartása érdekében a 

könyvtár dolgozói részt vesznek továbbképzéseken, tanfolyamokon. 
• Az intézmény a pályázati kiírásokat figyelemmel kíséri és pályázik. Rendelkezik kizárólagosan 

könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiségekkel. 
 
 
 
 
 
 
9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: 2 5 (2010. január 1-től hatályos szöveg) 

A könyvtár három egységből áll. A székhelyen működő központi könyvtár, a szintén székhelyen működő 
„Katica gyermekkönyvtár” és a telephelyen működő „Ady Fiókkönyvtár. Ezek feladatai a következők:2 

 
a.) 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása2 
 
b.) 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme2 
 
c.) 910123 Könyvtári szolgáltatások2 
 
 

• Információkat nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  
• A gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapított, sokoldalúan feltárt gyűjteményt 

tart fenn és működtet  
• Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és feltárását, a 

feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való kivonását 
• Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályokban előírt 

időszakonkénti állományellenőrzésről 
• Az egyes használói rétegek igényeinek kielégítésére s az elkülönült tevékenységformák 

végzéséhez célszerűen kialakított övezeteket, gyűjteményrészeket tart fenn (gyermekrészleg, 
helytörténeti gyűjtemény, internet-szoba stb.) 

• Biztosítja az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát. 
• Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz. 
• Könyvtárközi kölcsönzést folytat eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában. Biztosítja 

más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését (dokumentumcsere, internet, 
adatbázisok). 

• Időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok folyóiratok), ezeket minden látogató számára 
elérhetően helyezi el. Az értékes időszaki kiadványokat megőrzi, használatra feltárja. 

• Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, szaktájékoztatást, irodalomkutatást végez 
• Vezeti a könyvtár statisztikai adatait és felsőbb kérésre összesíti, szolgáltatja azokat. 
• Minőségbiztosítást végez, kérdőívek alapján  
• Hátrányos helyzetűek ellátása érdekében mindenki által használható és megközelíthető. 

           A vakok és gyengénlátók számára hangkazetta gyűjteményt kölcsönöz ("hangos könyvek”) 
• Gyűjti és feldolgozza azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek a város helyismeretével, 

helytörténetével foglalkoznak (könyvek, kéziratok, fényképek, plakátok, meghívók, 
aprónyomtatványok stb.) 

• Könyvtári dokumentumokról másolatot szolgáltat 
• Biztosítja a könyvtár látogatói számára a nyilvános közösségi internet-hozzáférés lehetőségét, 

tartalomszolgáltatást nyújt 
• Rendezvényeket szervez és helyet biztosít: könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásoknak, 

oktatási és önművelést segítő rendezvényeknek, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeknek, 
vetélkedőknek, kluboknak, civil szervezeteknek 

• Közhasznú információkat gyűjt és szolgáltat 
• Tevékenységét összehangolja az oktatási és más közművelődési intézményekkel 
• Alaptevékenysége ellátásához szakembert alkalmaz. Színvonalának megtartása érdekében a 

könyvtár dolgozói részt vesznek továbbképzéseken, tanfolyamokon. 
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• Az intézmény a pályázati kiírásokat figyelemmel kíséri és pályázik. Rendelkezik kizárólagosan 
könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiségekkel. 

 
 
10. Az intézmény bélyegzői: 
 
A központi könyvtár kör bélyegzőjének hivatalos szövege:2 
középen a Magyar Köztársaság címere, a címer felett félkörívben Városi könyvtár, a címer alatt 
félkörívben Göd felirat. (nagybetűvel)  
 
A központi könyvtár hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: 
felső sorban: Városi Könyvtár (nagybetűvel) 2131 Göd, Pesti út 72. Tel: 06-27-532-155 
 
 
 
Fiókkönyvtári körbélyegző hivatalos szövege: 
Középen a magyar Köztársaság címere, a címer felett félkörívben: Városi könyvtár Ady Fiókkönyvtára, a 
címer  alatt félkörívben Göd 
 
Katica gyerekkönyvtár hosszúbélyegző hivatalos szövege: 
Felsősorban Városi Könyvtár alatta, Katica Gyermekkönyvtára alatta 2131 Göd Pesti út 72. alatta, Tel:06-
27-532-155 
 
11. A költségvetési szerv szervezeti felépítése:2 
A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működésének rendjét a szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg. A szervezeti és működési szabályzatot, annak módosítását Göd 
Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 
12. A költségvetési szerv működése:2 
A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladatkörét nem változtathatja meg. A 
feladat ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerinti eszközök. A költségvetési szerv a rendelkezésre 
bocsátott vagyont szabadon használhatja, ugyanakkor köteles az alapfeladat jó színvonalú ellátása 
érdekében hasznosan működtetni. Köteles azt megóvni. A költségvetési szerv a rendelkezésre álló 
ingatlannak vagyonkezelője, vagyont nem jogosult elidegeníteni, biztosítékul felhasználni. A költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 
13. A költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati vagyon:2 
A könyvtár működéséhez szükséges vagyoni feltételeket a Fenntartó részben az állami költségvetési 
hozzájárulásból, részben saját fenntartói hozzájárulásból biztosítja. Ennek keretében jelen alapító okirat a 
könyvtár rendelkezésére bocsátott vagyon ingyenes használatát biztosítja. 
Nevezetesen: a Göd Városi Könyvtár elhelyezésére szolgáló épületek a hozzátartozó telekingatlanokkal 
az alábbiak: 
- 2131 Göd, Pesti út 72.  Helyrajzi száma: 1  Területe: 810 m2 
- 2132 Göd, Kálmán u. 13. Helyrajzi száma:5288  Területe: 1036 m2 
- Az intézményleltár és vagyonmérleg szerinti tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések), ezen kívül egyéb immateriális javak (szellemi termékek). 
A felsorolt ingatlan és ingó vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
14. Egyebek2 

 
- A költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s az 
intézmény vezetője egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
- Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a velük 
kötött munkaszerződés, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. XXXIII. tv. 
az irányadó. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXIX. tv. mindenkor 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
- A költségvetési szerv hivatalos levelezése, vagy jognyilatkozata úgy történik, hogy az intézmény 
fejlécével ellátott papírra az intézmény vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy nevét, 
aláírását a körbélyegzővel hitelesíti.2 
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Göd, 2009. május 28. 
 
 
 Markó József          dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 

Módosítások: 
1. módosította, megállapította a 90/2008. (XI.11.) sz. KOB határozat 
2. a szövegrész, bekezdés, pont szövegét beiktatta, módosította a  130/2009. (V.28.) sz. ök. határozat 
3. az „Intézmény” szót a címekben és pontokban „költségvetési szerv” kifejezésre kicserélte, illetve a 
dokumentumot  pontokba tagolta  a 130/2009. (V.28.) sz. ök. határozat 
4. a 9. számozású rész 2009.december 31. napjától hatályát veszti 
5. a 9. számozású rész 2010. január 1. napjától hatályos 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 
alapító okiratok szükséges helyekre való felterjesztéséről és megküldéséről. 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
     Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Markó József polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 
bezárta. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
             Markó József              Dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
 

Szaszovszky Olga 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

 
 
  
 
 
 


	Felhatalmazza a Polgármestert a Miniszterelnökhöz címzett - a határozat mellékletét képező - levél aláírására, valamint a regionális vízmű-szolgáltatói részvényeket igénylő települési önkormányzatok tájékoztatására.

