
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a tervezett 
napirendi pontokat. Javaslat érkezett, hogy néhány napirendet ne tárgyaljanak. Egyik a parkolás rendjére vonatkozik, a 
másik a belső ellenőri munkaterv, az ingatlan értékesítésnél az Iskola köz értékesítése. Az Inert hulladékkezelő telep 
létesítése elvileg tárgyalható, de kérés, hogy ne hozzanak döntést és halasszák el a téma tárgyalását, mivel még vannak 
nyilatkozatok, amik nem érkeztek meg. A zöldfelületek felmérésénél még tisztázandó több kérdés, amiket meg kellene 
várni és a következő ülésen tárgyalnák meg. A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány támogatási 
kérelmét lehet tárgyalni, de vannak aggályai a működéssel kapcsolatosan. Kérték a kuratórium vezetőjét, hogy adjon 
részletes beszámolót az Alapítvány működéséről. Ha ez megérkezik, akkor tárgyalják meg a támogatási kérelmet is. A 
14. pont is elmaradna. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy az óvoda tervezésére vonatkozó közbeszerzésnél hiánypótlást írtak elő, ami miatt még 
nem tárgyalható. A közbeszerzési napirenden belül zárt ülésen az útépítési a pótmunkákra vonatkozó előterjesztést kéne 
viszont megtárgyalni. 
 
Markó József elmondja, újabb napirendi pontként a könyvtárvezetői pályázat kiírását tárgyalnák meg. 
 
Kruzslicz István napirend előtt tájékoztatást szeretne kérni a Zöldfa étterem helyén történő beruházással kapcsolatban. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva javasolja, kérjék fel Debreczeni Pétert, hogy a következő ülésre készítsen prezentációt a 
zöldkataszterrel kapcsolatban. 
 
Csányi József a Dunakeszi TESCO közlekedésével kapcsolatban szeretne kérdést feltenni. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmaradt információkkal kapcsolatban szeretne tájékoztatót kérni. 
 
Dr. Pintér György a Nevelek csatlakozásáról szeretne tájékoztatást kérni.  
 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ TÁMOP Kompetencia pályázat megvalósítása – vállalkozói szerződés  
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
4./ Göd Város közigazgatási területén teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
5./ A TESZ pótigényei 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
I./ Járdaépítés 
II./ Gép vásárlása, közcélúak foglalkoztatása 
 
6./ Lajos u. 2. sz. alatti ingatlan rendezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7./ Ingatlan értékesítés (1829/5 hrsz, 543/9 hrsz – Gorkij köz) 
Előterjesztő: Popele Julianna ov., Dr. Kovács Balázs ügyvéd 



 
8./ 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése 
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor ov. 
 
9./ Pest megyei módszertani gyermekjóléti szolgálat kijelölése 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
10./ Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés: Útépítés előre nem látható körülmény miatti 
pótmunka 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Egyebek 
I./ Könyvtár vezetői pályázat kiírása 
II./ Duna Partnerségi Hálózathoz csatlakozás 
 
 
 
Markó József elmondja, hogy a város nyert 74 millió Ft támogatást a kompetencia alapú oktatásra. A városnak volt egy 
bírósági tárgyalása a T-Com-mal szemben. A bíróság a T-Com követelését elutasította és a perköltség megfizetésére 
kötelezte.  
 
 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
Kruzslicz István észrevételezi, napirend előtt kérte, hogy tájékoztassák a Zöldfa helyén épülő épületről. 
 
Markó József elmondja, amennyiben előre jelzik a kérést, akkor fel tudnak rá készülni, és pontos tájékoztatást tudnak 
adni. 
 
Kruzslicz István elmondja, sok gödi lakos megkérdezte, hogy mi épül a Zöldfa helyén.  
 
Markó József elmondja, a terület magánterület. A bizottsági üléseken többször tárgyalták a kérdést. Tudomása szerint 
CBA épül a területre építési engedély alapján, melyben több feltételt is szabtak a kivitelezőnek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a VfB súlyos feltételeket szabott a kivitelezőnek, melyeket betartanak. Lakossági 
fórumot is tartottak, a tervvel kapcsolatban fellebbezés nem érkezett.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy hány parkoló lesz? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, az OTÉK-ban előírt parkolószám megvan. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint előirányzat változásokról is szó van a rendeletmódosításban. Tájékoztatást kér a 
kötvény változásról, mit takar a mínuszos adósság?  
 
Kovács Krisztina elmondja, a kötvény változása a pénzmaradvány visszatervezése. A költségvetésben tervezhető tétel 
lenne és akkor nem a módosításban szerepelne. A likviditási hitel könyveléstechnikai tétel, amit szerepeltetni kell.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, mikor került felvételre a likvidhitel? 
 
Kovács Krisztina elmondja, ez egy lehetőség, amire az önkormányzat szerződést kötött a bankkal. 
 
Markó József elmondja, amikor nem érkezik bevétel az önkormányzat számlájára, akkor használják a folyószámlahitelt. 
A lényeg az év végi egyenleg.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, a likvidhitelnek van tervezett bevétele?  
 
Kovács Krisztina elmondja, vannak olyan pályázati beruházások, amik utólagos finanszírozásúak és még nem érkeztek 
meg, viszont a számlákat ki kell fizetni. Ezeket is a likvidhitelből finanszírozzák. 
 



Dr. Pintér György elmondja, a PEKB minden hónapban megkapja a bevételi tájékoztatást, ami jelentős elmaradásban 
van a tervezetthez képest. Ismerteti a PEKB javaslatát. 
 
A testület 9 igen, 1 nem, 4 tartózkodással az előterjesztést elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja, valamint határozatot 
hozza: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2009.(IX. 24.) számú rendelete 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

5/2009. (II. 26.) számú rendeletének I. félévi módosításáról 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 26) rendeletét 
(továbbiakban: "R") az I. félévben bekövetkezett változásoknak megfelelően az alábbi rendeletével módosítja: 
 

R. 3.§ (l), és (3) helyébe: 
 

1. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosított bevételi 
főösszegét  4.394.401 eFt-ban állapítja meg.  

 Ebből :                                                                                                   eFt-ban 
 Intézményi működési bevételek 491 747  
 Ök sajátos működési bevételei  1 428 187  
 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 156 631  
 Felhalm.c. pénzeszköz átvétel 4 000  
 Támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök 1 125 691  
          Önkormányzatot megillető támogatás  808 924 
                                 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  678
          Támogatás értékű működési bevétel  40 686 
                                 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  430
          Intézmény-finanszírozás  1 290 171 
          Támogatás értékű felhalmozási bevétel  291 472 
          Kistérségi Társulástól  0 
          Előző évi költségvetési visszatérülés  0 
          Előző évi pénzmaradvány átvétel  0 
 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 1 400  
 Hitelfelvétel 366 334  
         Likviditási célú hitel felvétele  366 334 
 Pénzmaradvány 1 171 354  
                                 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  605
 Nettósítás miatt:   
 Intézményfinanszírozás - 1 290 171  
    
        (2) A bevételek önkormányzati összesítését, forrásonkénti és önállóan gazdálkodó intézményenkénti 

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

R. 4.§(l) helyébe : 
 

2. § (1) A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosított kiadási 
főösszegét 4.394.401 eFt-ban állapítja meg. 

 Ebből :                                                                                              eFt-ban 
 Személyi juttatások 1 232 907  
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  100 
 Munkaadókat terhelő járulékok 380 398  
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  34
 Dologi jellegű kiadások 896 960  
          Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  1 127
 ÁH-on belüli támogatások.,tám.jellegű kiadás 1 332 996  
          Intézmény-finanszírozás  1 290 171 
          Támogatás értékű működési kiadás  22 423 
                  Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  30
          Előző évi pénzmaradvány átadása  20 402 
 ÁH-on kívüli pénzeszközátadás 116 358  
          Működési célú pénzeszközátadás  65 198 
                         Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  422



         Felhalmozási célú pénzeszközátadás  51 160 
 Társadalom és szoc. juttatások 108 597  
 Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 500  
 Felújítás 7 290 
 Felhalmozási kiadások 671 565 
                         Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  
 Hitelek 118 010  
        Hosszúlejáratú hitelek törlesztése  43 673 
        Rövidlejáratú hitelek törlesztése   
        Likviditási célú hitelek törlesztése  74 337 
 Pénzforgalom nélküli kiadások  (tartalékok) 816 991  
 Nettósítás miatt:   
 Intézményfinanszírozás - 1 290 171  
    
Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai 

R. 5.§-tól 8.§-ig helyébe : 
  
3. §  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát. 3.961.846 eFt-ban állapítja 

meg. Ezen belül: 
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1.713 eFt. 
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A".sz. melléklet tartalmazza. 

  
4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 3.961.846 eFt-ban állapítja meg. 

Ezen belül: 
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1.713 eFt. 
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.  

  
5. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát 1.722.726 eFt-ban állapítja 

meg. 
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza. 

  
6.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1.722.726 eFt-ban állapítja 

meg. 
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza. 

 
Költségvetési tartalék 

R. 9.§. helyébe: 
  
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékát 816 991 eFt-ban állapítja meg. 

 
2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

R. 19.§ helyébe 
 

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

külön a helyi kisebbségi önkormányzat kiadásait- kiadási jogcímenként tartalmazza. 
(2) amely a bevételeket - részben önálló intézményenként és önkormányzati összesenként, 

külön a helyi kisebbségi önkormányzat bevételeit - forrásonként tartalmazza. 
 

Záró rendelkezések 
R. 21.§ helyébe: 

 
9. § A Képviselő-testület 5/2009. (II. 26.) számú rendeletének ezen rendelettel nem érintett részei 

érvényben maradnak. 
10. § (1) Ez a rendelet 2009. június 30. napjától visszamenőlegesen lép hatályba. 
         (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 
 

                                  Markó József     Dr. Szinay József                          
    Polgármester         Jegyző 
 
 
 
 



184/ 2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2009. évi költségvetés tartalék-előirányzatainak módosítását elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József kéri, hogy a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos napirendet vegyék előre, mert a szakértőnek el kell 
mennie.  
 
Dr. Horváth Viktor ügyrendi javaslata, hogy szavazzák meg a napirend előre vételét. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 7 igen, 1 nem, 3 tartózkodással elfogadja. Dr. Horváth Viktor Gergő, Rábai Zita, Dr. 
Pintér György, Sellyei Noémi nem szavazott. 
 
A naprendi változást a képviselő-testület 12 igen, 2 tartózkodással elfogadja. Sellyei Noémi nem szavazott. 
 
 
 
2./ TÁMOP Kompetencia pályázat megvalósítása – vállalkozói szerződés  
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A munka a nyertes pályázat alapján megkezdődött. A városnak nincs 
fizetnivalója ezzel a pályázattal kapcsolatban. A legnagyobb kiadási rész a mentorálás. Több státuszt is létre kell hozni, 
melyeket szintén a pályázati pénzből finanszíroznak. Az oktatási részre már vettek fel embert, a pénzügyest még 
keresik.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy a pályázati pénzből mennyi marad a városban az iskoláknál? A pályázat célja a kompetencia 
alapú oktatás elterjesztése. Véleménye szerint a pályázat nagy része tanácsadói díjra lesz kifizetve. A helyettesítésre a 
pályázat max. 5%-ot engedélyez. Véleménye szerint az elszámolásnál negatív lesz az egyenleg, mivel több pénzt fog 
kelleni fordítani a helyettesítésre, mint ami be van tervezve. 
 
Pinczehelyi Tamás hiányolja, hogy a támogatási szerződést nem látták.  
 
Sándor István elmegy. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva szerint fontos, hogy a gyengébb képességű gyerekeknek segítsenek a tanulásban. 
Tudomása szerint a továbbképzéseket hétvégén fogják tartani, így a helyettesítési díj nem lesz olyan magas.  
 
Markó József elmondja, az intézményeket a pályázat benyújtásakor meghallgatták.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, hogy az anyagot megkapták e-mailban. Az oktatás olyan témakör, ahol meg kell 
vizsgálni egy-egy intézkedés későbbi hatását. A pályázatoknál körültekintően kell eljárni. 
 
Valló Péter elmondja, a decemberi kiírástól kezdve több pályázatban részt vesz. A régióban 18 nyertes van, ami több, 
mint 2000 oktatási helyet jelent. A 74 millió Ft elosztása a pályázati kiírásban pontosan rögzítve van. Véleménye szerint 
a pályázati összeg kb. 50%-a a településen csapódik le. Ezt a módszertant a meglévő oktatási rendszer mellé teszik oda 
és nem csak az újat fogják alkalmazni. A továbbképzéseket, amennyiben arra lehetőség van délután és hétvégén tartják 
meg és a településen. A helyettesítési díjat a projektbe előre betervezték, és keretként kell használni.  
 
Dr. Horváth Viktor kérdése, hogyan csapódik le a pályázati pénz a városban, a pedagógusok miért akarják ezt 
hétvégenként csinálni, kapnak érte plusz pénzt? 
 
Valló Péter ismerteti a pályázati kiírás részleteit. A pályázati költségvetés kb. negyede a pedagógusok díjazása. Még 
kérdés, hogy a pályázó közvetlenül köti a szerződést a pedagógussal, vagy az intézménnyel köt szerződést, és ő kapja a 
támogatást.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a vállalkozói szerződést kell most megszavazni, amiért a cég a szakértői , 
szaktanácsadói tevékenységet végzi. Taneszközre mennyi pénz van? 



 
Valló Péter elmondja, két féle taneszköz beszerzésre van keret. Az egyik a programcsomagok, tankönyvek beszerzésére, 
ami 6,6 millió Ft, a másik a kisértékű eszközök beszerzésére 1,2 millió Ft.  
 
Dr. Horváth Viktor azt szeretné látni, hogy mennyi fog lecsapódni a városban.  
 
Valló Péter elmondja, hogy ezek a továbbképzések beszámítanak a kötelező továbbképzésbe.  
 
Pinczehelyi Tamás kéri, hogy a támogatási szerződést is adják át a képviselőknek.  
 
Dr. Pintér György kéri, a következő PEKB ülésre készítsenek egy olyan összeállítást, hogy a költségvetést miként érinti 
a pályázat. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

185/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy jóváhagyja a Göd Város Önkormányzata és a VBC- Confernet Kft között kötendő, TÁMOP-3.1.4-09 
tárgyú elnyert pályázat megvalósítását szolgáló szerződés megkötését bruttó 9.040.000 Ft értékben.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Szünet 
 
 
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György elmondja, a kiadások rendben teljesülnek, a bevételeknél van lemaradás a tervezetthez képest. Kéri a 
Jegyzőt, amit lehet, tegyenek meg a bevételi előirányzat teljesülése érdekében. A PEKB az előterjesztést tárgyalta és 
egyhangúan elfogadta.  
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, a beszámoló jól áttekinthető és elfogadható. 
 
Dr. Horváth Viktor helyteleníti, hogy a kisebbségi önkormányzat munkájáról semmit nem tudnak, nem látják, hogy mire 
költik el a keretüket. A TESZ-el kapcsolatban észrevételezi, hogy nem kapnak betekintést az általuk kötött 
szerződésekbe.  
 
Dr. Szinay József hasonló tájékoztatási kötelezettség illeti meg a képviselőt a TESZ-el kapcsolatban, mint a Hivatalnál.  
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

186/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Tudomásul veszi az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
 



4./ Göd Város közigazgatási területén teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor egyetért a rendelet megalkotásával, és indokoltnak tartja azt.  
 
Kruzslicz István szerint az egész város területére kéne vonatkoznia a rendeletnek.  
 
Lenkei György elmondja, első sorban az átmenő forgalmat akarják kitiltani a városból. Ezt a tervet a későbbiekben 
tovább kell folytatni, aminek az érdekében a tárgyalások már folyamatban vannak. 
 
Dr. Szinay József kéri, legyen meghatározva, hogy mikortól akarják alkalmazni a rendeletet. Kéri továbbá, hogy 
jelenjen meg a rendelet a Gödi Körképben is. 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, a közlekedési táblákra kb. 500 eFt szükséges.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint ez a rendelet egy jó alap a későbbiekre nézve. Amennyiben szükséges, akkor lehet 
módosítani. 
 
Dr. Pintér György kéri, hogy a jövőben a Kálmán utcára különös figyelmet fordítsanak. Javasolja, hogy 2010. január 1-
től alkalmazzák a rendeletet.  
 
Lenkei György a bírságolás kezdetének javasolja a 2010. január 1-ét.  
 
Dr. Nagy Atilla kérdése, a díjat azért a hatályba lépéstől szednék? 
 
Rábai Zita elmegy. 
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy november 1. legyen a hatálybalépés. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2009. (IX. 04.) Ök. sz. rendelete  
Göd Város közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról  

 
Göd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az életminőség javítása, a város közútjain a levegőszennyezés és 
zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása 
érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 8. §. (1) bekezdés a) pontja 
és (2) bekezdése alapján részére biztosított szabályozási tárgy keretében az utak forgalomszabályozásáról szóló 
többször módosított 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10/A § (1) bekezdése alapján – a meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendeletben foglaltakra 
is tekintettel - a következő rendeletet alkotja: 

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed Göd város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonban lévő és a 

közforgalom elől el nem zárt magánutakra (továbbiakban helyi közút), a helyi közúton közlekedő tehergépkocsikra, 
vontatókra, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és járműszerelvényekre, azok tulajdonosára, üzemben 
tartójára, a járművek vezetőjére, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosára, illetve jogszerű használójára, 
továbbá az építési/bontási engedély jogosultjára. 

 
2. § A rendelet alkalmazásában 
a) korlátozott forgalmú közút: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a 

továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan közutak, ahová a 
jelzőtáblán megjelölt megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági 
vontatóval és lassú járművel behajtani tilos; 

b) korlátozott forgalmú övezet: KRESZ 14. § (1) bekezdés z/2) pontjában meghatározott módon kijelölt és e rendelet 
1. számú mellékletével megállapított olyan terület, ahová a jelzőtáblán megjelölt, megengedett legnagyobb 
össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közlekedni tilos; 

c) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs és technikai költségek ellenértéke, 
gépkocsinként és kérelmenként 1000.-Ft+ÁFA, sürgős (3 napos) esetben 2000.-Ft+ÁFA; 

d) telephely: a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű közúti árufuvarozói engedélyében 
feltüntetett cím; 



e) tárolóhely: a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 
20.) MT rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti telephely; 

f) közérdek: a társadalom érdekében végzett tevékenység, így különösen a környezet- és természetvédelem, a 
közbiztonság, a közegészségügy, a közoktatás. 

g) gépjármű, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű tömege: a teljes szerelvény forgalmi engedélyben vagy 
az ezzel egyenértékű járműokmányban szereplő megengedett legnagyobb össztömege függetlenül a tényleges 
rakomány, ballaszt, stb. tömegétől. 

 
3. § (1) A korlátozott forgalmú övezetbe a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, 

mezőgazdasági vontató és lassú jármű - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - csak behajtási hozzájárulással 
csak céljelleggel hajthat be. Átmenő forgalom semmilyen indokkal nem engedélyezhető. 

(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú övezetben időbeli hatály is van, úgy behajtási hozzájárulás csak a jelzőtáblán 
feltüntetett időszakban szükséges. A nem tiltott időszakban hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani, de a tiltott időszak 
kezdetéig a korlátozott forgalmú övezetet el kell hagyni. 

(3) A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájárulás nélkül behajthat, 
a) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű, 
b) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jármű, 
c) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó, érvényes 

közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű. 
(4) A korlátozott forgalmú övezet területét e rendelet 5. sz. mellékletét képező tervlap tartalmazza. 
 
4. § (1) Korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás kérelemre az alábbi célok érvényesülése 

érdekében kapható: 
a) a korlátozott forgalmú övezet területén elhelyezkedő ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelytől árut 

szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg, 
b) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó építkezéshez való szállítás, járműszerelvénnyel, tehergépkocsival 

és/vagy vontatóval, 
c) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó bontási munkálatok során keletkezett bontási anyagok elszállítása 

járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval, 
d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű telephelye, illetve igazolható tárolóhelye a 

korlátozott forgalmú övezet területén van, 
e) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásához 

közérdek fűződik. 
(2) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás a felrakás helyétől, a telephelytől, illetve az 

igazolható tárolóhelytől a legrövidebb vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a korlátozott forgalmú övezet 
megközelítésére, a korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásra, a korlátozott forgalmú övezeten belül az úti cél 
megközelítésére, a korlátozott forgalmú övezet elhagyására, valamint a legrövidebb vagy a hozzájárulásban előírt 
útvonalon a telephely, illetve az igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít. 

(4) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a 
behajtási díj megfizetése. 

(6) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulást a polgármester adja ki. 
(7) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás a kiadás napjától a hozzájáruláson feltüntetett 

időpontig érvényes. 
 
5. § (1) A korlátozott forgalmú közútra a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, 

mezőgazdasági vontató és lassú jármű - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - csak behajtási hozzájárulással 
csak céljelleggel hajthat be. Átmenő forgalom semmilyen indokkal nem engedélyezhető. 

(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú közúton időbeli hatály is van, úgy behajtási hozzájárulás csak a jelzőtáblán 
feltüntetett időszakban szükséges. A nem tiltott időszakban hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani, de a tiltott időszak 
kezdetéig a korlátozott forgalmú közutat el kell hagyni. 

(3) A korlátozott forgalmú közútra behajtási hozzájárulás nélkül behajthat, 
a) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű, 
b) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jármű, 
c) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó, érvényes 

közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű. 
4) A korlátozott forgalmú közút helyét e rendelet 5. sz. mellékletét képező tervlap tartalmazza. 
 
6. § (1) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás kérelemre az alábbi célok érvényesülése 

érdekében kapható: 
a) a korlátozott forgalmú közút mellett elhelyezkedő ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelytől árut 

szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg, 
b) a korlátozott forgalmú közút területén folyó építkezéshez, illetve építkezéstől való szállítás a szükséges legkisebb 

megengedett össztömegű járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval, 



c) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó bontási munkálatok során keletkezett bontási anyagok elszállítása 
járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval, 

d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű telephelye illetve igazolható tárolóhelye a 
korlátozott forgalmú közút területén van, 

e) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű korlátozott forgalmú közútra való behajtásához 
közérdek fűződik. 

(2) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás a felrakás helyétől, a telephelytől, illetve 
igazolható tárolóhelytől a legrövidebb vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a korlátozott forgalmú közút 
megközelítésére, a korlátozott forgalmú közútra való behajtásra, a korlátozott forgalmú közúton az úti cél 
megközelítésére, a korlátozott forgalmú közút elhagyására, valamint a legrövidebb vagy a hozzájárulásban előírt 
útvonalon a telephely, illetve igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít. 

(3) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése. 
(4) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulást a polgármester adja ki. 
(5) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás a kiadás napjától a hozzájáruláson feltüntetett 

időpontig érvényes. 
 
7. § (1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadása iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.  
(2) A hozzájárulás kiadása iránti kérelmet a tehergépkocsi, a vontató, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű 

tulajdonosa, üzembentartója, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója, továbbá az 
építési/bontási engedély jogosultja nyújthatja be. 

(3) A kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletétben meghatározott űrlapon kell benyújtani, a kérelemnek 
tartalmaznia kell: 

a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, személyi igazolvány számát, lakcímét, 
b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a képviselő 

nevét és elérhetőségét, 
c) szükség szerint a szerződéses partner adatait, 
d) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi rendszámát, 
e) az övezet megnevezését, 
f) a kért érvényességi időtartamot, 
g) a kérelem indokait, 
h) áruszállítás esetén a szállított áru megnevezését. 
(4) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti 

dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni. 
(5) A kérelmet a polgármester megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, a benyújtott kérelem 

hiánytalan, a kérelmező a költségtérítést megfizette, úgy a kérelmező javára a hozzájárulást a kérelem beérkezésétől 
számított 3 munkanapon belül elbírálja. 

(6) A polgármester a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen, ha 
a) a megengedett legnagyobb össztömeget okozó szállítmány megbontható, 
b) a közútkezelői feladatot ellátó szakigazgatási szerv álláspontja szerint a közút teherbírása és állapota alapján nem 

alkalmas arra, hogy a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű azon közlekedjék. 
(7) A polgármester az egy kérelmező részére kiadható hozzájárulások számát írásbeli indokolás mellett korlátozhatja, 

valamint előírhatja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell, illetve időbeli feltételeket állapíthat meg. 
(8) Amennyiben a célállomás címe megegyezik valamely, hat hónapon belül már kiadott behajtási hozzájárulásban 

szereplő célállomás címével, és a behajtási kérelem is azonos tömeg- és járműkategóriákra vonatkozik, a behajtási 
hozzájárulás a versenyegyenlőségre tekintettel kiadásra kerül, ha a kérelem hiánytalan és tartalmazza a jelen 
rendeletben előírt adatokat, információkat. A polgármester korlátozhatja az adott címre behajtó gépjárművek számát, 
illetve a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen abban az esetben, ha a közútkezelői feladatot ellátó 
szakigazgatási szerv álláspontja szerint a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a kérelemben 
szereplő jármű azon közlekedjék. 

(9) A hozzájárulás mintáját e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, a hozzájárulásnak tartalmaznia kell: 
a) a hozzájárulás számát, 
b) a gépjármű forgalmi rendszámát, 
c) a gépjármű megengedett legnagyobb össztömegét, 
d) az övezet megnevezését, 
e) az érvényességi időtartamot, 
f) a jogcímet. 
g) legalább 36-os betűmérettel a „BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS” feliratot és legalább 60×90 mm-es méretben 

Göd Város színes címerét. 
(10) A hozzájárulás csak a behajtási díj maradéktalan megfizetése esetén adható át a kérelmezőnek. 
(11) A hozzájárulást a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről teljes terjedelmében jól láthatóan és az 

ellenőrzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni. 
 
8. § (1) A hozzájárulás eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott hozzájárulást - annak leadásával 



egyidejűleg - az e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulást kiadó kérelemre kicseréli. 
(2) A hozzájárulás elvesztését, ellopását, megsemmisülését a hozzájárulást kiadó szervnek 3 munkanapon belül be 

kell jelenteni és a hozzájárulás pótlása iránt kérelmet kell benyújtani. A hozzájárulást kiadó az e rendeletben 
meghatározott költségtérítés ellenében adja ki az új hozzájárulást. 

(3) Amennyiben a hozzájárulással rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, vagy más módon 
tulajdonából kikerül a hozzájárulást vissza kell szolgáltatni a hozzájárulást kiadó szervnek. 

(4) Költségtérítés megfizetése ellenében új hozzájárulást kell kiadni, ha a (3) bekezdésben foglalt esetben a 
hozzájárulás visszaadásával egyidejűleg a hozzájárulással rendelkező másik járműre engedélyt igényel, amennyiben az 
alábbi feltételek teljesülnek: 

a) az igénylő hitelt érdemlően igazolja az elidegenítés, vagy a tulajdonából való kikerülés tényét; 
b) a jármű a korábban hozzájárulással rendelkező járművel azonos, vagy annál magasabb környezetvédelmi 

besorolással rendelkezik és ezt a hozzájárulás kérelmezője igazolja; 
c) a jármű megengedett legnagyobb össztömege a korábban hozzájárulással rendelkező járművel megegyező, vagy 

annál kisebb. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt hozzájárulás-csere esetében külön elbírálás csak az ott szereplő feltételek teljesülését 

illetően lehetséges. A hozzájárulás díját az új, hozzájárulást szerző jármű vonatkozó paraméterei alapján kell 
meghatározni. A hozzájárulás cseréjénél az új hozzájárulásnak a jármű paramétereken felül mindenben a korábbi, 
visszaadott hozzájárulásnak megfelelő feltételekkel kell bírnia. 

 
9. § (1) A korlátozott forgalmú övezetek és a korlátozott forgalmú közutak forgalmi rendjének ellenőrzését végző 

szervként a közterület-felügyelő elveszi és a kiadó szervnek visszajuttatja azt a hozzájárulást, 
a) amelyet nem az arra jogosult használ, 
b) amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme megszűnt, vagy nem arra a célra használják, 
c) amely hamis, vagy meghamisították, 
d) amellyel bármely más módon visszaéltek. 
(2) Az ellenőrzést végző szerv által elvett és a kiadó szervnek visszajuttatott hozzájárulást a kiadó szerv köteles 

visszavonni és azt a visszavonástól számított 3 hónapon belül nem pótolhatja. A visszavonástól számított 5 munkanapon 
belül a kiadó szerv az érintettet értesíti. 

(3) Amennyiben a kiadó szerv észleli, hogy az ellenőrzést végző szerv az (1) bekezdésben szabályozott módon való 
hozzájárulás elvételénél tévedett, és egyébként az (1) bekezdésben szabályozott más elvételi ok nem áll fenn, akkor 
köteles a hozzájárulást a jogosult részére az észleléstől számított 5 munkanapon belül visszajuttatni. 

 
10. § (1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve 

megsemmisült hozzájárulás cseréjének költségtérítése 1000.-Ft+ÁFA. 
(2) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás havi behajtási díját e rendelet 2. számú 

melléklete tartalmazza, amelyből kedvezmény illeti meg a kérelmezőt az alábbiak szerint: 
a) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 

10%, 
b) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 

30%, 
c) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor kedvezmény mértéke 50%, 
d) ha az engedélyt kérő gazdálkodó szervezet székhelye, bejelentett telephelye igazoltan Göd Város közigazgatási 

területén van és a kérelmezőnek Göd Város Önkormányzat felé semmilyen köztartozása nincs és erről eképpen 
nyilatkozik, úgy a kedvezmény mértéke 10%, 

(3) A jelen rendelet szerint igénybe vehető kedvezmények egybeszámíthatók, de nem haladhatják meg a behajtási 
hozzájárulás díjának 50 %-át. 

(4) A rendelet (2) bekezdésben meghatározott időtartamra szóló hozzájárulások mellett, azoktól eltérő idejű 
hozzájárulások is kérelmezhetők, mely esetben időarányos behajtási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt 
visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos behajtási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni. 

(5) A rendeletben meghatározott behajtási díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót. 
(6) A költségtérítést és a behajtási díjat Göd Város Önkormányzat házipénztárába vagy a 1 0 7 0 0 3 2 3 -

4 2 0 5 6 5 0 6 - 5 1 1 0 0 0 0 5  számlaszámára kell banki átutalással megfizetni és ezt a kérelem benyújtásakor illetve a 
„Behajtási hozzájárulás” átvételekor átutalási megbízási vagy pénztári befizetési bizonylat másolatának csatolásával 
igazolni. Az átutalás esetén közleményként föl kell tüntetni a kedvezményezett gépkocsi rendszámát is. 

 
11. § A rendelet 2009. november 1-én lép hatályba, rendelkezésit 2010. január 1-től kell alkalmazni. 

 
 
 

 Markó József  dr. Szinay József 
 polgármester  jegyző 

 
 



1. számú melléklet 
Korlátozott forgalmú övezetek 

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek 
Alsógöd 
(1.) a Mikszáth utca – Alagút utca – Cserfa utca – Fenyves utca – Kölcsey Ferenc utca - Nemeskéri Kiss Miklós utca 

által határolt terület, 
(2) valamint a határoló utak területe. 
(3) Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig. 
 
 
2. számú melléklet 
Behajtási díjak az érvényességi idő és az engedélyezett össztömeg szerint  - a táblázatban megállapított díjak forintban 

értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót.  
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek behajtási hozzájárulás 1 napra érvényes behajtási díja 

 
Övezet  3,5 t-7,5 t  7,5 t-12,5 t  12,5 t-20 t  20 t-30 t  30 t felett 

 Alsógöd 500 800 1500 2400 5000 
       

behajtási hozzájárulás fél hónapra (15 napra) érvényes behajtási díja 
Övezet  3,5 t-7,5 t  7,5 t-12,5 t  12,5 t-20 t  20 t-30 t   30 t felett 

 Alsógöd 3000 7000 15000 35000 75000 
       

behajtási hozzájárulás naptári évre (365 napra) érvényes behajtási díja 
Övezet  3,5 t-7,5 t  7,5 t-12,5 t  12,5 t-20 t  20 t-30 t  30 t felett 

 Alsógöd 15000 50000 150000 500000 1500000 
       

 
 
3. számú melléklet  
 

KÉRELEM 
Korlátozott forgalmú övezetbe/közútra érvényes behajtási hozzájárulás megadása iránt 

 
1. Magánszemély kérelmező neve: 
 személyi igazolvány száma:  
 lakcíme: 
 adóigazgatási száma: 
2. Nem magánszemély kérelmező szervezet neve: 
  székhelye: 
 telephelye: 
 adószáma: 
  az eljáró felelős képviselő neve: 
 postai/e-mailes/telefonos elérhetősége(i): 
3. Szükség szerint a szerződéses partner adata: 
4. A kérelemmel érintett jármű gyártmánya: 
 típusa: 
 megengedett legnagyobb össztömege: 
 forgalmi rendszámát: 
5. Az övezet/közút megnevezése: pl. Alsógöd 
6. A kért érvényességi időtartam: 
7. A kérelem indoka (4.§ (1) bek. és 6. § (1) bek.): 
8. Áruszállítás esetén a szállított áru megnevezése és tömege: 
9. Érvényesíteni kívánt behajtási díjkedvezmények (10. §): 
EURO 3 (10%)  EURO 4 (30%)  EURO 5 (50%)  Gödi székhely/telephely (10%) 
A kívánt kedvezményt kérjük aláhúzni, az környezetvédelmi besorolást csatolt iratmásolattal kell igazolni. 
A kérelmező nyilatkozik, hogy Göd Város Önkormányzattal szemben nem áll fenn köztartozása. Felhatalmazza az e 

kérelmet elbíráló személyt, hogy Göd jegyzőjétől, mint helyi adóhatóságtól tájékoztatást kérjen és kapjon pusztán arról 
a tényről, hogy e nyilatkozata valós-e. 

A kérelemhez csatolom az eljárási költségtérítés befizetését tanúsító bizonylat másolatát. 
 
Kelt: 
 
         (cégszerű) aláírás 



 
 

4. számú melléklet  
 

BEHAJTÁSI  
HOZZÁJÁRULÁS 

 
 

 
Száma: 11111/2009. 
 
Az engedélyes gépjármű forgalmi rendszáma: 
ABC-123 
A gépjármű megengedett legnagyobb össztömeget: 
9999 kg 
A behajtási hozzájárulással érintett övezet/közút megnevezése: 
Alsógöd 
A behajtási hozzájárulás érvényességi időtartama: 
2009. október 1. - 2010. szeptember 30.  
A behajtási engedély jogcíme: 
Áruszállítás az övezet területére (4.§ (1) bek.) 
Korlátozás, kikötés: 
--- 
 
Göd, 2009. október 1. 
         ____________________ 
          polgármester 

 
 
 
5./ A TESZ pótigényei 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
 
I./ Járdaépítés 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A járdaépítésre vonatkozó keret a város költségvetésében rendelkezésre áll. 
Javasolja, hogy a TESZ költségvetésébe csoportosítsák át. A teljes összeg 2.281 eFt. A költségvetési kerethez még 
szükséges kiegészítés 200 eFt, aminek fedezete a kötvény lenne.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, a keret felhasználására mi módon lehet javaslatot tenni? 
 
Markó József elmondja, a lakosoktól érkezik az igény. Javasolja, hogy ez az összeg már ne emelkedjen és ebben az 
évben már ne legyen több járdaépítés, csak ami a keretbe belefér. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

187/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet előirányzatát megemeli 2.281 eFt-tal a lakossági járdaépítés fedezetének 
biztosítása céljából. 
Forrás: a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett járdaépítés előirányzata és a kötvény. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
 
 
II./ Gép vásárlása, közcélúak foglalkoztatása 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 1.770 eFt-ot kérnek erre az évre, ami 3 ember 3 havi juttatása és dologi 
költségei. Mi a fedezete? 
 



Dr. Szinay József a kamat-többlet bevétel terhére javasolja a fedezetet.  
 
Markó József ismerteti a közcélúakkal kapcsolatos előterjesztést. Erre az évre 2.457 eFt szükséges. 
 
Mészáros Emília elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő adatok a májustól szeptemberig tartó időszakra terjednek 
ki. A foglalkoztatást kapcsán több dologi kiadás is felmerült.  
 
Lenkei György elmondja, hogy a foglalkoztatottak bérének és járulékának 5 %-át kell az önkormányzatnak fizetnie. A 
plusz kiadás a dologi kiadás. A Szociális Bizottság összehangolja a munkákat. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy az igényelhető munkát a Szociális Bizottságnál kell bejelenteni? Van kimutatás 
az elvégzett munka mennyiségéről és értékéről?  
 
Lenkei György ismerteti a munkások elhelyezését és az elvégzett munkákat. A gyakorlat az, hogy a képviselő bejelenti 
az igényét, és a munkások odamennek és elvégzik a kért munkát.  
 
Markó József szerint a munkavégzésnek szervezettnek kell lennie. Véleménye szerint ezek az emberek korábban 
segélyt kaptak, amit most nem kapnak meg és megmarad a keretben. 
 
Csányi József elmondja, a képviselő jelzi az igényét a munkavezető felé, aki összehangolja azokat. Az elvégzett 
munkákat pontosan vezetik egy füzetbe.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint hivatalos szervezettségnek kell lennie. Javasolja, hogy kerüljön kidolgozásra a 
közcélúak foglalkoztatásának szervezeti háttere.  
 
Mikó Istvánné elmondja, a program közfoglalkoztatási tervvel indult. Javasolja, hogy zárják le a témát. El fog készülni 
a kimutatás az elvégzett munkáról és a tapasztalatokról.  
 
Pinczehelyi Tamás elmegy.  
 
Dr. Horváth Viktor szerint már döntöttek arról, hogy a szakmai anyag készüljön el. Az elvégzendő munkáknak 
összhangba kell lennie a város érdekeivel és a képviselői igényekkel. Szeretnék azt látni, hogyan tudják tartani a 
kapcsolatot a vezetőkkel. 
 
Dr. Pintér György elmondja, összesen 4.227 eFt-ról kell szavazni, aminek nincsen külön forrása. Javasolja, hogy a 
következő ülésre kerüljön vissza ez az anyag részletesen kidolgozva soronként meghatározva a fedezetet. Most ezt az 
összeget valahonnan biztosítani kell erre az egy hónapra.  
 
Kovács Krisztina az egyes sorokon jelentkező telekadó többlet bevételt javasolja. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy ez az összeg kerüljön majd vissza a megfelelő helyre. 
 
A testület a javaslatot 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

188/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet előirányzatát 1.570 eFt személyi juttatással, 200 eFt dologi kiadással 
megemeli a szemétszállítás és az útkarbantartási feladatok ellátásának költségeire. 
A közfoglalkoztatottak többletköltségeinek fedezetére a TESZ pótelőriányzatát 1.577 eFt személyi juttatással és 880 eFt 
dologi kiadással megemeli. 
Fedezete: telekadó többletbevétel, mely később visszapótlásra kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
 
 
Szakmai beszámoló következő testületre, soronkénti tervezés: 12 igen  
 

189/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 



 
Felkéri a Településellátó Szervezetet, hogy a következő ülésre készítsen részletes szakmai beszámolót a közcélú 
foglalkoztatottak munkájával kapcsolatosan. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a következő ülésre határozza meg azokat a költségvetésben szereplő sorokat, melyről a telekadó 
többletbevétel és a kamattöbblet bevétel visszapótlásra kerül. 
 
Határidő: 2009. október 21. 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
 Dr. Szinay József jegyző  
 
 
 
6./ Lajos u. 2. sz. alatti ingatlan rendezése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kimegy. 
 
Dr. Garabon Sándor ismerteti az előzményeket. A kényszerbérlet megszüntetésére szerződést kell kötni a bérlővel, 
aminek 50%-át az ÖM visszautalja az önkormányzat részére. Ez a jogi helyzet tisztázása miatt is szükséges, hiszen csak 
ezt követően lehet megszüntetni a közös tulajdont és értékesíteni az ingatlant.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a költségvetési tartalék a fedezet. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:  
 

190/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2132 Göd, Lajos u. 4. sz. alatti ingatlanon a kényszerbérletet fel kívánja számolni, melynek megváltási összege 
mindösszesen 3.500.000 Ft. Ebből az Önkormányzati Minisztérium által nyújtott támogatási összeg 1.750.000 Ft, Göd 
Város Önkormányzatát terhelő rész 1.750.000 Ft.  
Az Önkormányzatot terhelő rész pénzügyi fedezete: 2009. évi költségvetési tartalék előirányzata. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
7./ Ingatlan értékesítés (1829/5 hrsz, 543/9 hrsz – Gorkij köz) 
Előterjesztő: Popele Julianna ov., Dr. Kovács Balázs ügyvéd 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő visszajön. 
 
Popele Julianna az előterjesztést kiegészítené azzal, hogy a testület már korábban döntött az értékesítési árról.  
 
Dr. Pintér György ismerteti a PEKB döntését és javaslatát.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy kimaradt még az ügyvédi és a polgármesteri felhatalmazás is. 
 
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással 12 igen szavazással elfogadja és az alábbi határozatot hozza:  
 

191/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja az önkormányzati tulajdonban lévő 1829/5 hrsz-ú, 747 m2 térmértékű, beépítetlen terület értékesítését 
Szabó Krisztina 2120 Dunakeszi, Tábor u. 4/F sz. alatti lakos részére. A vételár 10.000 Ft + ÁFA/m2. 
Felkéri Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárás lebonyolítására.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
II./ Gorkij köz értékesítése 
 
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással 11 igen szavazással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

192/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 155/2008. (VII. 02.) sz. Ök. Határozatát akként módosítja, hogy az Önkormányzat tulajdonban lévő 543/9 hrsz alatt 
felvett ingatlanon kialakításra kerülő 12 db parkolóhelyet az alábbi tulajdonosoknak értékesíti: 
 
Kőszegi Bernadett   13,75 m2  330.000 Ft 
Pokorny András    13,75 m2  330.000 Ft 
Deák Krisztina    13,75 m2  330.000 Ft 
Deák Krisztina    13,75 m2  330.000 Ft 
Deák János Zsolt    13,75 m2  330.000 Ft 
Deák János Zsolt    13,75 m2  330.000 Ft 
Goldbach Hajnalka   13,75 m2  330.000 Ft 
Goldbach Hajnalka   13,75 m2  330.000 Ft 
Goldbach Hajnalka   13,75 m2  330.000 Ft 
Zsömböli Sándorné   13,75 m2  330.000 Ft 
Zsömböli Sándorné   13,75 m2  330.000 Ft 
Zsömböli Sándorné   13,75 m2  330.000 Ft 
 
Az összesen 230 m2 alapterületű ingatlanból fennmaradó 65 m2 az önkormányzat tulajdonában marad.  
A 75/2009. sz. határozat alapján megkötött adás-vételi szerződés közös megegyezéssel történő felbontását követően – a 
befizetett részletek beszámítása mellett – a fenti tulajdonosokkal új adás-vételi szerződést kell kötni. 
A határozat fenti módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak, azzal, hogy a 301/2007 (IX. 28.) sz. Ök. 
Határozatban megállapított részletfizetési kedvezmény Vevők részére továbbra is biztosított. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
 
8./ 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése 
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor ov. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

193/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja a 2008. évre vonatkozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Dr. Bognár László kimegy. 
 
 
 
9./ Pest megyei módszertani gyermekjóléti szolgálat kijelölése 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
 



A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

194/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
támogatja az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti szolgálatának kijelölését Pest megyei módszertani gyermekjóléti 
szolgálat feladatainak ellátására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Dr. Bognár László visszajön. 
 
 
Egyebek 
 
I./ Könyvtár vezetői pályázat kiírása 
 
Sellyei Noémi ismerteti az előterjesztést. Elmondja, Mikesy György javaslatát a bizottság befogadta.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint amennyiben a jelöltek egyenlő elbírálás alá esnek, akkor az élvezzen előnyt, aki 
kiemelkedő tudományos tevékenységet tud igazolni. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a c pontba kerüljön a büntetlen előélet, és külön mondat legyen, hogy élvezzen 
előnyt, akinek kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenysége van. 
 
Kruzslicz István javasolja, hogy a b pontot vegyék ki, hiszen ez már kizárja az egyetemet most végzetteket. 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, nem lehet kivenni ezt a pontot. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint ne vegyék ki ezt a pontot. Véleménye szerint a C pontnál Mikesy György javaslatát 
benne kéne tartani. 
 
Dr. Pintér György szerint amennyiben a kötelező feltételek fennállnak, akkor lehet plusz a kiemelkedő szakmai 
tevékenység.  
 
Dr. Szinay József elmondja, nem lehet leírni azt, hogy előnyt élvez a helyi lakos. Az öt éves szakmai gyakorlatot nem 
lehet kihagyni a pályázati kiírásból. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint az előterjesztés nem került megfelelően előkészítésre.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

195/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/a §-a, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére 5 éves időtartamra. 
 
2./ A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Intézményvezetés, könyvtárosi 
feladatok ellátása, a munkavégzés személyi- és tárgyi feltételeinek megteremtése, felelősség az éves költségvetés 
tervezéséért, betartásáért, pályázatok készítése, benyújtása.  
 
3./ A vezetői megbízás feltételei: 
a./ - szakirányú egyetemei végzettség, vagy 

− nem szakirányú egyetemi végzettség + felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy 
− főiskolai könyvtárosi, közművelődési végzettség és 

b./ - legalább öt éves szakmai gyakorlat 
c./ büntetlen előélet. 
Előnyt élvez, aki rendelkezik kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységgel. 



 
4./ A pályázat tartalmazza: 

− szakmai önéletrajzot 
− oklevél(ek) másolatát 
− vezetői elképzelést, fejlesztésre vonatkozó programot 
− 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
− arról szóló nyilatkozatot, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul. 
 
5./ Illetmény megállapítása a közalkalmazotti törvény valamint a 150/1992. Korm. rendelet szerint történik. 
 
6./ A pályázat benyújtásának helye: 
Göd Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
2131 Göd, Pesti út 81. 
 
7./ A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK internetes honlapon történő közzétételt követő 30. nap. 
 
8./ A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első testületi ülés. 
 
9./ A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követő hónap 1. napja. 
 
10./ A pályázati kiírás közzétételének helye: KSZK internetes oldal 
      Göd Város honlapja 
      Magyar Közlöny mellékletében megjelenő értesítő 
 
11./ A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Bognár László humán alpolgármester nyújt az 530-
031/128-as telefonszámon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 Dr. Szinay József jegyző  
 
 
 
II./ Duna Partnerségi Hálózathoz csatlakozás 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. A csatlakozás elősegíti az információhoz jutást és a későbbi esetleges 
pályázatokat. Tagsági díja nincs.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy milyen szinten csatlakoznak be a hálózatba? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, ez egy városszövetség lenne. A közvetlen hasznok egyenlőre nem beláthatóak. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, milyen kapcsolatban áll a két szövetség? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a Dunalog hozza létre a városszövetséget.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

196/2009. (IX. 23.) sz. Ök. határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Csatlakozni kíván a Duna Partnerségi Hálózathoz és felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirend közbeszerzési témájú, ezért azt zárt ülés keretében kell tárgyalni. 
 
A Képviselő-testület 12 igen  - egyhangú szavazati aránnyal zárt ülés elrendeléséről dönt.   



 
Miután több hozzászólás nem volt, Markó József polgármester a nyílt ülést bezárja, és a Képviselő-testület zárt ülésen 
folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
     polgármester        jegyző  
 
 
 
  Jónásné Héder Hedvig 
   jkv. vezető  


