
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Kruzslicz István, Sándor István, Szabó Csaba, Dr. Horváth Viktor Gergő, Rábai Zita nincs jelen. 
 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. A 
napirendi pontok meghatározása előtt egy delegáció kíván egy petíciót átadni.  
 
Hraváts Judit elmondja, egy petíciót szeretnének átadni az óvodáskorú és kisebb gyermekek szülei nevében. 
Kéri, hogy az óvoda építésévek kapcsolatos legutolsó döntését a testület mielőbb bonyolítsa le és szeretnének 
folyamatos tájékoztatást kapni. Szeretnék, ha megfontolnák a Jávorka utcai óvoda felújítását.  
 
Markó József óvodaügyben elmondja, hogy a városban eddig minden gyereket sikerült óvodába elhelyezni 
és ez a törekvés a továbbiakban is. A szerződéseket fel fogják tenni a honlapra. Kéri, hogy amennyiben 
egyebekben van valakinek javaslata, azt írásba tegye meg, mert különben nem fogják tárgyalni. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat.  
 
Dr. Pintér György az előző ülésen elfogadta a testület, hogy a Nevelek településrész csatlakozásáról adjanak 
tájékoztatást és az nem történt meg. 
 
Mikesy György az egyebek napirendi pontban szeretne kérni egy döntést a Gödi Körképpel kapcsolatban. 
 
Markó József kéri, hogy az egyebeket írásban adják le, pontosan megjelölve a témát, hogy előre fel tudjanak 
készülni és adott esetben az érintett személyt is megtudják hívni.  
 
Szabó Csaba megérkezett. 
 
Mikesy György megértette a felvetést. A szünetben el fogja készíteni az előterjesztést és ki fogja osztani. 
 
Markó József elmondj, a szünet után meg fogja szavaztatni a téma napirendre vételét. 
 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
 
1./ Adórendelet módosítások (helyi telekadó, talajterhelési díj) 
Előterjesztő: Jakab Gábor 
 
2./ Parkolási rendelet 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla  
 
3./ Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József  
 
4./ Huzella Tivadar Általános Iskola kérelme 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás  
 



5./ Fedezet biztosítása /Németh L. Ált. Isk. tetőszigetelése, Ady Klub felújítás, védőnői tanácsadó 
kialakítása/ 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás 
         Kovács Krisztina  
 
6./ Zrínyi utcai telkek belterületbe vonása (039/44-48) 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit  
 
7./ Inert hulladékkezelő telep létesítése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit  
 
8./ A 037/70-71, 73, 79 hrsz-ú és a 6862/101 hrsz-ú ingatlan helyezte 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit  
 
9./ Elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Lenkei György  
 
10./ Kistérség Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Markó József 
 
11./ Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása /szakfeladat-rend módosulás/ 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla 
 
12./ Strand fejlesztése – pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Szegedi Sándor 
 
13./ Városrehabilitációs pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Markó József 
 
14./ Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázaton részvétel 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás 
 
15./ Ingatlan vásárlása kerékpárúthoz (018/22 hrsz)  
Előterjesztő: Dr. Szinay József  
 
16./ Tájékoztató az Önkormányzat peres ügyeiről 
Előterjesztő: Dr. Garabon Sándor 
 
17./ Göd-Újtelep 6468/1 hrsz-ú ingatlan helyzete 
Előterjesztő: Dr. Szinay József   
         Detre László 
 
18./ Maximális csoportlétszámtól eltérés engedélyezése 
Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 
19./ Jácint utcai temető ravatalozójának felújítása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás  
         Dr. Hetényi Tamás 
 
20./ TESCO áruház előtt forgalomszabályozásának kérdése 
Előterjesztő: Szabó Csaba 
         Kovacsik Tamás  
 
21./ Útfelújítás        
Előterjesztő: Kovacsik Tamás  
 
Egyebek 



I. Alapítványok támogatása      
II. Mikesy György képviselő kérése a Gödi Körképpel kapcsolatban 
III. Gödért Emlékérem és Kóczán Mór Vándordíj adományozása /zárt ülés/ 
IV. Javaslat Pest Megye Önkormányzatának kitüntető címeire /zárt ülés/ 

 
 
 
Markó József Nevelek településrész csatlakozásával kapcsolatban elmondja, hogy az ügy már hosszú ideje 
húzódik. A bírósági eljárás folyik, a második szakértőt rendelték ki és folyik a szakértő vélemény készítése. 
Előfordulhat, hogy nem a lakosságszám arányában fog Göd területet kapni. Valószínűleg még a következő 
választáskor sem kerül sor a csatlakozásra.  
 
 
1./ Adórendelet módosítások (helyi telekadó, talajterhelési díj) 
Előterjesztő: Jakab Gábor 
 
Jakab Gábor ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeleteket alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzat 30/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendeletet a helyi telekadóról szóló 33/2005. 
/XII. 2./ sz. Ök. rendelet módosításáról 

       
„1.§ 

 
A 3. § helyébe a z alábbi rendelkezés kerül: 

                                                                     3.§ 
„Mentes a telekadó alól az 1990. évi C. törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint számított 
földrészleleten fel túl a lakással, üdülővel beépítettnek minősülő ingatlan, kivéve azokat az ingatlanokat, 
amelyeken olyan lakás vagy üdülő található, ami üzleti célt szolgál.” 
 

2.§ 
 

A 6. § helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
6.§ 

Kérelemre mentesül az adóalany az évi adó 50 %-a alól,  
a./ ha az ingatlana kertvárosias lakóövezetben található és a 280 m2-es teleknagyságot nem éri el feltéve, 
hogy a telke nem üzleti célt szolgál, 
b./ ha a beépítetlen földterületen lakóház építését kezdték meg és az építési engedély kiadásától 5 év még 
nem telt el. 

    
3. § 

 
(1) E rendelet 2010. január 1-től lép hatályba.  
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 9.§ (4) bekezdése hatályát veszti, és az 5. § (2) bekezdésében 
a „beépítetlen belterületi földrészlet” kifejezés helyébe a „telek” szó kerül. 

(3)  
 
        Markó József     Dr. Szinay József 

polgármester      jegyző 
 
 
 

„Göd Város Önkormányzatának 31/2009 (X. 22.) Ök. sz. rendelete 
a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelet módosításáról 

 
                          1. § 



 
A 2.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„2.§ (4) A talajterhelési díj mértéke e rendelet (2) bekezdésében szereplő egységdíj-mérték és (3) 

bekezdésében meghatározott területérzékenységi szorzó szorzata, azaz 180 Ft/ m3 
 

2.§. 
 
A 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül, egyúttal a jelenlegi (2-4) bekezdések számozása 
(3-5) bekezdésekre módosul: 
„3.§ (2) Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a 

talajterhelési díj alapjából, ha a meghibásodás miatt az illetékes szolgáltató (Dunamenti Regionális 
Vízmű Rt. 2600 Vác, Hóman Bálint u. 3.) – a továbbiakban szolgáltató - a díjszámla korrekcióját 
elvégzi, és ezt írásban igazolja a kibocsátó (vízfogyasztó) felé.   

 
3.§. 

 
A 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„5.§ (3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti adatszolgáltatásoknak tartalmaznia kell a kibocsátó azonosításához 
szükséges, kibocsátó és szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő adatokat.  

 
4. § 

 
A 6.§ (3) és (4) bekezdései helyébe a következő szövegrészek kerülnek: 
„6.§ (3) A környezetterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 
megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a 
Ktd-ben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
(4)  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi és azt az 
önkormányzat  a Ktd. 21/A §-ában foglaltaknak megfelelően használhatja fel.„ 
 

5. § 
 

E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, a 2.§-ban leírtakat első alkalommal a 2009. évről szóló, a rendelet 
21/A § (1) bekezdése szerint 2010. március 31-ig benyújtandó bevallások esetében kell alkalmazni.   

 
 
       Markó József   Dr. Szinay József 

polgármester    jegyző 
 
 
 
2./ Parkolási rendelet 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla  
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 32/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelete 
 a parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. 
évi. I. törvény 9. § (2) bekezdésében, a 15. § (3) bekezdésében, valamint az Országos Területrendezési és 
Építészeti Követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban 
OTÉK) 42. § (10-11) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 



 
1. § 

E rendelet hatálya Göd város közigazgatási területének közútjain, közterületein várakozó gépjárművekre és 
azok üzembentartójára (tényleges vezetőjére, kezelőjére), továbbá arra a magánszemélyre, jogi személyre, 
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre terjed ki, aki Göd város közigazgatási területén új 
lakóépületet vagy nem lakás céljára szolgáló építményt, épületet szándékozik létesíteni, valamint aki 
meglévő épület rendeltetésének megváltoztatását szándékozik elérni, illetve aki építési engedélyköteles 
bővítést, átalakítást szándékozik megvalósítani feltéve, hogy a szándékával elérni kívánt célhoz a 
meglévőnél nagyobb számú parkoló kialakítását írják elő a jogszabályok. 
Hatálya kiterjed azon nem lakás céljára szolgáló épület, vagy helyiség tulajdonosára, aki 1998 január 1. 
napját követően az OTÉK 42 § (10-11) bekezdéseiben előírtak szerint kapott építési, rendeltetési mód 
változási engedélyt.  

 
A parkolás rendje 

2. § 
(1) A város zöldterületeire, parkosított felületeire, nem közút céljára szolgáló közterületeire ráhajtani, ott 

parkolni tilos. Ezen ingatlanok felsorolását jelen rendelet 1-es számú melléklete tartalmazza. Ez a tilalom 
az önkormányzat engedélyével létesített parkolókra nem vonatkozik. 

(2) Nagyobb, meglévő parkolóhelyekkel megfelelően ki nem szolgálható rendezvények esetén az (1) 
bekezdésben rögzített tilalom alól a Környezetvédelmi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság 
hozzájárulásával a Polgármester - feltételek szabásával is - felmentést adhat. 

 
3. § 

(1) A 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsikkal csak „D” és „1” kategóriás vezetői engedéllyel 
vezethető személyszállító járműveket (autóbusz), vontatókat, mezőgazdasági vontatókat, lassú járműveket, 
munkagépeket és egyéb nehéz (3,5 tonnát meghaladó össztömegű) járóképes gépeket, továbbá pótkocsikat, 
utánfutókat, lakókocsikat, állati erővel vont járműveket és mindezek szerelvényeit közterületen tárolni tilos. 
(2)Az (1) bekezdésben felsorolt eszközöket gazdasági területen kialakított telephelyen kell tárolni.  
E rendelet alkalmazásában tárolásnak minősül, ha a jármű rendszeresen legalább 6 órát a helyszínen parkol. 
E tekintetben egy helyszínnek minősül a több, egymástól legfeljebb 100 méterre levő parkolásra igénybe vett 
terület. 
 

A parkolóhelyek megváltása és nyilvántartása 
4. § 

(1) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához legalább az 
OTÉK 42. § (2) és (4) bekezdésében előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezési lehetőségét kell a 
telken belül biztosítani. Meglévő építmények, épületek bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása 
esetében csak a bővítésből, az átalakításból, illetőleg az új rendeltetésből eredő többletjármű 
elhelyezéséről kell gondoskodni a meglévők megtartása mellett, feltéve, ha a kiinduló helyzetben az 
előírások szerinti parkolóhely a telken belül rendelkezésre áll.  

(2) E rendelet 2-es számú melléklete tartalmazza azon ingatlanok felsorolását, melyek vonatkozásában az 
OTÉK 4. számú mellékletében meghatározotthoz képest 50 %-kal kisebb mértékben kell a 
parkolóhelyekről gondoskodni. E számításnál minden esetben fölfelé kell kerekíteni.  

(3) Az épületek, építmények, üzletek, műhelyek, egyéb gazdasági épületek, vagy helyiségek építési-, 
bővítési-, átalakítási-, működési-, vagy telephely-engedélyezési illetve nyilvántartásba vételi eljárása 
során kell megállapítani a telken belül nem megvalósítható, azaz megváltást igénylő parkolóhelyek 
számát.  

(4) A parkolóhelyek biztosítása, illetőleg a parkolóhelyek részben vagy egészben pénzben történő 
megváltása feltétele a (3) bekezdésben említett engedélyek megadásának. 

(5) A parkolóhely megváltása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelemben meg kell jelölni a megváltani 
kért parkolóhelyek számát és tervezett helyét, másolatban csatolni kell az (1) bekezdésben sorolt 
eljáráshoz készített engedélyezési tervet. A parkolóhely megváltási igényt az Önkormányzat 
közútkezelési ügyekben eljáró szerve (Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztály) megvizsgálja abból a 
szempontból, hogy az valóban indokolt és elkerülhetetlen-e, az igény az érintett ingatlan 100 méteres 
közterületen mért távolságán belül kielégíthető-e. A (10) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból 
megállapítja, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő számú, még megváltással le nem kötött parkolóhely. 
Ugyanazon parkolóhelyet csak a parkolóhelyeket megváltó valamennyi érintett hozzájárulásával lehet 



többszörösen megváltani, amennyiben azt a parkolóhelyek tényleges igénybevétele, az egyértelmű 
időbeni elkülönülés lehetővé teszi. Részben vagy egészben azonos nyitvatartású vagy működésű 
kérelmező felek esetében többszörös lekötés nem lehetséges. 

(6) Az országos főúthoz közvetlenül csatlakozó terület esetében a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet 
jóváhagyását is be kell szerezni. 

(7) A parkolóhely megváltást kérő személy szabványos személygépkocsi parkolóhelyenként a közterület-
használatról szóló rendeletben gépjármű tárolásra meghatározott havi díj hétszeresét fizeti éves 
parkolóhely-megváltási díjként. A Pesti úthoz közvetlenül csatlakozó ingatlanok okán szükséges 
parkolóhelyek éves megváltási díja a közterület-használatról szóló rendeletben gépjármű tárolásra 
meghatározott havi díj tízszerese. A parkolóhely megváltása évenként megújítandó, díja éves tétel, csak 
az igénybevétel első évben fizethető időarányosan ezer forintra kerekítve. A díj - az első esetet 
leszámítva – a tárgyév január 30-án esedékes. 

(8) A feltételek fennállása esetén az (5) bekezdésben meghatározott szerv javaslatára a polgármester dönt 
a pénzbeni megváltás jóváhagyásáról, döntése során a megváltott parkolóhelyek elsősorban a 
kérelemben megjelölt helyeken köti le, amennyiben a helyet korábban már lekötötték, úgy az eljárásban 
érintett ingatlanhoz legközelebb eső helyek lekötésével egészíti ki a szükséges parkolóhelyeket. A döntés 
ellen – közlésétől számított 15 napon belül - a képviselő testülethez lehet fellebbezni. A jogerős döntést 
követően az első éves díj beérkezését követően a parkolóhely megváltást kérővel megállapodást köt, 
melyben a szokásos szerződési kellékeken kívül pontosan rögzítik a megváltott parkolóhelyek helyét, 
szükség esetén helyszínrajz csatolásával is. A szerződést határozatlan időre kötik, azt felmondani csak 
jogszabályváltozás vagy a parkolóhely megváltási kötelezettség megszűnése esetén lehet. A 
megváltandó parkolóhelyek változását eredményező fejlemény esetére a felek a megállapodást 
előszerződésnek tekintik. A megállapodásban rögzített megváltási díjat késedelme és a teljesítésre 
vonatkozó kétszeri felhívás esetén az Önkormányzat akár peres úton is követelheti. 

(9) Az (5) bekezdésben meghatározott szerv a jogerős döntést követően megkötött szerződésről, az előírt 
díj megfizetéséről az engedélyes nevét az érintett ingatlan címét, rendeltetését, és a megváltott 
parkolóhelyek számát és elhelyezkedését tartalmazó értesítéssel haladéktalanul tájékoztatja az elsőfokú 
építési hatóságot. 

(10) Az (5) bekezdésben meghatározott szerv a megváltással lekötött parkolóhelyekről nyilvántartást vezet, 
azt minden év elején, az éves díjak befizetésétől függően felülvizsgálja. A nyilvántartás része a 
parkolóhely megváltással érintett parkolóhelyek helyét tartalmazó térkép, melynek számozott 
parkolóhelyeit a szöveges nyilvántartás sorszámaihoz kell rendelni. A nyilvántartás tartalmazza a 
megváltott parkolóhely – térképmelléklethez igazodó – sorszámát, közterületi elnevezését, helyrajzi 
számát és más földrajzi azonosítása alkalmas adatait, a parkolóhelyet lekötő kérelmező megnevezését, a 
megváltást jóváhagyó döntés keltét és számát, továbbá a 5. § (1) bekezdésben szabályozott 
kizárólagosságra utaló esetleges jelzést. E nyilvántartás az önkormányzati vagyoni tartalma miatt az 
érdeklődők számára nyilvános.  

 
A parkolóhelyek kizárólagos lekötése 

5. § 
(1) A 4. §-ban meghatározott módon és eljárásban, akár a már megváltott parkolóhelyekre utólag is 

kérhető azok kizárólagos használata. Ebben az esetben a jogosulttal kötött megállapodást ennek 
megfelelően kell megkötni, illetve módosítani. A kizárólagos használat esetén a 3. § (7) bekezdésben 
meghatározott díj háromszorosát kell évente megváltási és használati díjként megfizetni. Az ilyen 
parkolóhelyet jelző táblával, a megengedett igénybevevők körére utaló kiegészítő táblával, továbbá 
felhajtható, vagy süllyeszthető, várakozóhelyet elzáró állapotában legfeljebb 50 cm magas, 
várakozóhelyet szabadon hagyó állapotában legfeljebb 5 cm magas feltűnő színű és 
fényvisszaverővel rendelkező zárószerkezettel lehet ellátni. A tábla, zárószerkezet kihelyezésének 
költségeit a parkolóhely használója, megváltója állja, kihelyezéséhez a szokásos hozzájárulásokat és 
engedélyeket is be kell szerezni. Üzlet, vagy egyéb gazdálkodó szervezet a zárószerkezetet legfeljebb 
a nyitvatartása, üzemszerű működése idejére zárhatja el a közforgalom elől. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lekötött parkolót a jogosult csak térítésmentesen nyújthatja az 
általa megjelölt személyi körnek (pl. vendégeinek). A parkolóhelyet más módon nem hasznosíthatja. Az 
OTÉK-ban illetve az e rendeletben meghatározott számú parkolóhelynél többet egy-egy parkolóhely 
megváltást, lekötést kérő személy nem köthet le. 

(3) Kizárólagos várakozóhely a 3-as számú mellékletben felsorolt területekre nem igényelhető.  
 



Várakozóhelyek, parkolóhelyek. 
6. § 

(1) A 4-es számú mellékletben meghatározott várakozóhelyeken személygépkocsik, motorkerékpárok, 
illetve segédmotoros kerékpárok legfeljebb 45 perc időtartamig a vonatkozó szabályok betartásával 
várakozhatnak. Ezen járművek üzemeltetői kötelesek a várakozás megkezdésekor a járművön – gépkocsi 
esetében a jármű szélvédő üvege mögött – elhelyezett tárcsán (óraszámlapon) pontosan jelezni a 
várakozás megkezdésének időpontját. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 
Eltávozásnak a várakozóhely legalább 100 méterrel történő megváltoztatása tekinthető. 24 órán belül 
legfeljebb 3 ízben vehető igénybe ez a várakozási lehetőség, amelyben közöttük legalább 3 óra idő 
eltelik. 

(2) A (2)-es bekezdésben körülírt várakozóhelyeket minden járművel megközelíthető irányból a KRESZ 
„várakozni tilos” táblával, valamint „45 percen túl” kiegészítő táblával, továbbá „várakozóhely” táblával 
és 45 perces időtartamra utaló, a tárcsa használatát előíró, valamint személygépkocsi parkolását 
engedélyező kiegészítő táblával kell ellátni. 

(3) A várakozási időkeretet túllépő, vagy a várakozási szabályokat más módon megszegő jármű 
üzemeltetője ellen a közterület-felügyelet jogosult helyszíni bírságot kiszabni. 

 
Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések 

7. § 
 

(1) Aki a parkolóhely megváltási kötelezettségét elmulasztja, határidőre nem teljesíti, illetve a parkolás 
rendjére vonatkozó szabályokat megszegi – amennyiben súlyosabban szankcionálható szabálysértést 
nem követ el - 30.000 Ft, ismételten kiszabható pénzbírsággal sújtható. 

(2) A parkolóhely megváltásból származó díj – ide értve a kizárólagosan lekötött parkolóhelyek után 
szedett teljes díjat is – Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi. A 
beszedett díjat a gödi parkolási rendszer fejlesztésére, kiépítésére kell felhasználni. 

(3) E rendelet 2009. november 1-én lép hatályba, azzal, hogy hatályba lépéskor folyamatban lévő 
engedélyezési ügyekben is alkalmazni kell. 

(4) E rendelet 3. §-a rendelkezéseinek bevezetése miatt az előírást elmulasztókat csak 2010. március 1. 
napjától lehet szankcionálni. 

(5) A rendelet előírásainak betartását a közterület-felügyelet ellenőrzi, amely jogosult a parkolás 
rendjének megsértése esetén helyszíni bírságot kiszabni. 

(6) A rendelet előírásainak súlyos és sorozatos megszegőinek kizárólagos parkolóhely engedélyét a 
polgármester visszavonhatja. 

 
 
 

Markó József Dr. Szinay József 
polgármester jegyző 

 
 
 
3./ Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. A VfB ülésén javaslatként érkezett, hogy a Polgármester 
legfeljebb négy részletben történő részletfizetést engedélyezhessen. Ezen felüli részletfizetési kérelmeket a 
Szociális Bizottság bírálná el. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint az ÜJKB nem az előterjesztésben szereplő számítási egyenletet fogadta el, hanem 
azt, hogy a megépített útszakaszt elosszák az útszakaszon található ingatlanok számával. 
 
Dr. Pintér György szerint végső szavazást nem tudnak még tartani, mivel vannak olyan kérdések, amiben a 
PEKB-nek kell döntenie.  
 



Kovacsik Tamás elmondja, az ÜJKB döntés után csak annyiban változott a helyzet, hogy a városban a 
mostani útépítési programban összesen megépült útszakasz kerül elosztásra az érintett ingatlanok számával. 
Elmondja, hogy a korábbi törvényi változás miatt van szükség most új rendelet megalkotására.  
 
Dr. Pintér György szerint az az érdek, hogy minél kevesebb legyen az önkormányzat kiadása, amit úgy kell 
megoldani, hogy egyik oldal érdeke se sérüljön nagyon.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy az egy összegben történő befizetés esetére a VfB a 33%-os csökkentést 
javasolt.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 12 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 33/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelete kiszolgáló út megvalósítási 
költségeinek áthárításáról 

 
Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§(1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet hatálya 

 
(1) E rendelet hatálya Göd Város illetékességi területén a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-
2008-2.1.1/B számú pályázata keretében megvalósuló kiszolgáló utak építésével  érintett ingatlanokra, 
illetőleg azok tulajdonosaira terjed ki. 
(2) Útépítésben érintett az az ingatlan, amely az útépítés esetén közvetlenül megközelíthető az útépítéssel 
érintett közterületről, illetőleg az az ingatlan is, amely magánúttal vagy a szolgalom (átjárás) joga alapján az 
útépítéssel érintett közterületről megközelíthető. Sarokteleknél útépítés esetén a hozzájárulást arra az 
útépítésre kell megfizetni, amelyre vonatkozóan az ingatlanról való kijárás biztosított, amennyiben két 
utcára biztosított a kijárás, akkor a hozzájárulást arra az útépítésre kell megfizetni, amelyre 
vonatkozóan az ingatlanról gépkocsi kijárás biztosított. Ha két útra van gépkocsi kijáró, akkor ahhoz 
az útépítéshez kell hozzájárulni, ahol először épül út. Saroktelek tulajdonosa csak egy alkalommal 
kötelezhető a hozzájárulás megfizetésére.  E rendelet alkalmazásában ingatlan: az ingatlan-
nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan. 
 

2.§ 
 

Útépítési hozzájárulás fizetésére kötelezettek 
 
(1) Az 1.§ szerinti útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa - jelen rendelet szabályai szerint – útépítési 
hozzájárulást köteles fizetni. 
(2) A hozzájárulás fizetésének kötelezettsége az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosait tulajdoni hányadaik 
arányában terheli. Valamennyi tulajdonostárs megállapodása alapján a lakossági hozzájárulás megfizetését 
írásban a tulajdonostársak egyike is magára vállalhatja. Valamely tulajdonostárs nemfizetése vagy nem 
szerződésszerű fizetése esetén a többi tulajdonostársat a hozzájárulás megfizetésére egyetemleges fizetési 
kötelezettség terheli.  
 

3.§  
A hozzájárulás mértékének számítási, képzési módja 

 
(1) Az útépítési hozzájárulást az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni az alábbi 
számítási mód alapján: 
Teljes költség = Kiszolgáló utak  megvalósításának költsége  
Önkormányzat által viselt költség Teljes költség ………%-a. 
Áthárított költség= Teljes költség ………%-a. 
Hozzájárulás mértéke Áthárított költségnek  az útépítéssel érintett egy ingatlanra eső hányada 

 



4.§ 
Fizetési feltételek 

 
(1) A Polgármester – kérelemre – legfeljebb négy részletben történő részletfizetést engedélyezhet. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott részletfizetési kérelmen felül a Szociális bizottság – kérelemre 
legfeljebb – 24 havi időtartamra, kamatmentes, havonta fizetendő részletfizetést engedélyezhet. A 
részletfizetési kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.  
(3) Azon érintettek esetében, akik az önkormányzat felé ……………………... napjáig egy összegben 
megfizetik az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, a hozzájárulás mértéke 33 %-kal csökken. 
 

5.§ 
Eljárási szabályok 

 
(1) A hozzájárulás határozatban történő megállapításáról a Polgármester átruházott hatáskörben 
mérlegelési jogkör nélkül dönt. A részletfizetési kérelem elbírálásáról a négy részletben történő 
részletfizetés esetén első fokon a Polgármester, egyéb esetekben a Szociális Bizottság dönt. 
(2) Az ingatlantulajdonos a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 
belül köteles megfizetni. A befizetés történhet csekken, átutalással vagy az önkormányzat házipénztárába. 
 

6.§ 
 

(1) E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 
 
 
 
   Markó József    Dr. Szinay József 
   polgármester           jegyző 
 
 
 
4./ Huzella Tivadar Általános Iskola kérelme 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy az előterjesztés szövege kerüljön elfogadásra csak a forrás kerüljön 
átírásra a tartalékkeret terhére. 
 
Mikesy György szerint amennyiben szükséges a nyugdíjazás, akkor azt hivatalon belül kell megoldani, és 
nem a testület előtt, de ha már idekerült, akkor azt a költségvetés módosításakor kellett volna megtenni. 
 
Horváth Ferenc elmondja, hogy már a költségvetés tervezése után nyújtotta be a kolléga a nyugdíjazási 
igényét és nem volt betervezve az iskola költségvetésébe.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

198/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 64/2009. (V. 19.) sz. határozata alapján a Huzella Tivadar 
Általános Iskola költségvetésébe nyugdíjazás miatti felmentés költségeire 2.218.500 Ft pótelőirányzatot 
biztosít. 
Fedezete: tartalékkeret. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
Határidő: azonnal 



 
 
5./ Fedezet biztosítása /Németh L. Ált. Isk. tetőszigetelése, Ady Klub felújítás, védőnői tanácsadó kialakítása/ 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás 
         Kovács Krisztina  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB tárgyalta az előterjesztést.  
 
Mikesy György kérdése, hogy mielőtt hozzákezdtek a munkához nem egyeztettek a tervezett költségekről? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, a költségvetés elfogadása után került sor a Németh László iskolában a 
beázásra, amit ki kellett javítani, ezért nem tudták előre betervezni. Az Ady Klubnál a nyílászárók cseréje 
után megváltozott a hőérték, ezért vált szükségessé a felújítás. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatokat hozza: 
 

199/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Németh László Általános Iskola tetőszigetelésének anyagköltségére 1.052 eFt pótelőirányzatot biztosít. 
Fedezete: tartalék alap 
 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
Határidő: azonnal 
 
 

200/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Ady Klub korszerűsítési munkáinak finanszírozására 1.962 eFt pótelőirányzatot biztosít. 
Fedezete:  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
 

201/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kisfaludy utcai új Egészségházban kialakítandó védőnői szolgálat alapfelszerelésének biztosításához 
utólagos elszámolás mellett 1,5 millió Ft finanszírozást biztosít a Településellátó Szervezet költségvetésébe. 
Fedezet: tartalék keret 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi Osztályvezető 
 TESZ igazgató 
 
 
 
 
6./ Zrínyi utcai telkek belterületbe vonása (039/44-48) 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 



Dr. Pintér György kérdése, az eljárás költségét ki fogja viselni? A városnak mennyire érdeke, hogy újabb 
lakótelkek kerüljenek kialakításra? 
 
Markó József elmondja, hogy az eljárás költségeit kérelmezők fogják viselni. Mivel a szerkezeti tervben ez a 
terület lakóterületnek van jelölve, ezért nem tehetik meg, hogy nem járulnak hozzá a belterületbe vonáshoz.  
 
Dr. Szinay József elmondja, kérni nem lehet semmit a belterületbe vonásért, de el lehet fogadni, ha adnak. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, a 2004. évi TSZT elfogadásakor már ki lettek jelölve a területek, mint 
belterületbe vonandó területek. Az építési engedély kiadásakor még régészeti eljárás költségeit is viselniük 
kell a tulajdonosoknak.  
 
Markó József kéri, hogy a jövőre nézve készüljön jogi tisztázás a belterületbe vonással kapcsolatban. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

202/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
hozzájárulását adja a 039/ 43 hrsz. ingatlan megosztásához, és a 039/44, 039/45, 039/46, 039/47, 039/48, 
039/128 hrsz. ingatlanok belterületbe vonásához, azzal a feltétellel, hogy az így keletkezett 8301/1 sz. 
ingatlant a tulajdonosok térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába átadják, közút céljára és a 
belterületbe vonás költségeit viselik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
7./ Inert hulladékkezelő telep létesítése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit  
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az inert hulladék építési törmeléket jelent. 
A bizottságok tárgyalták az előterjesztést és javasolták az elfogadást. Az előző ülés óta a terület 
tulajdonosával a nyitott kérdések tisztázásra kerültek.  
 
Markó József elmondja, volt olyan kérés a lakosság részéről, hogy a nem Gödről származó hulladékot ne a 
városon keresztül szállítsák a lerakóba.  
 
Mikesy György kérdése, van kistérségi jegyző? 
 
Markó József elmondja, hogy a kistérségnek nincs jegyzője, a kistérség székhelye szerinti jegyző jár el. 
 
Mikesy György azért kérdezi, mert akkor úgy kell megfogalmazni, hogy az illetékes jegyző hatáskörébe 
tartozzon és ne kistérségi jegyző hatáskörébe. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

203/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja az Ezüstföld Kft által benyújtott Városrendezési Hatástanulmányt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész 



 
 
8./ A 037/70-71, 73, 79 hrsz-ú és a 6862/101 hrsz-ú ingatlan helyezte 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit  
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Két hiba kijavításáról van szó, amit a Területi Főépítész 
kért.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatokat hozza:  
 

204/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
az Má 1 és Má 2 területekkel kapcsolatban a HÉSZ 2-es számú mellékletében szereplő „kialakítandó 
legkisebb terület” kifejezést a továbbiakban semmisnek nyilvánítja, és a 037/70, 71, 73, 79 helyrajzi számú 
ingatlanok megosztásához hozzájárul. 
 
Felelős: jegyző, főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

205/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a HÉSZ 2-es számú mellékletének jelmagyarázatában a mezőgazdasági területekkel kapcsolatban a HÉSZ 2-
es számú mellékletében szereplő „kialakítandó legkisebb terület” kifejezést az ÉTV 9/a § b. pontja szerint 
javítandó elírásnak nyilvánítja, és a kialakítandó, illetve beépítendő  terület vonatkozásában a HÉSZ 
előírásait (80-84§ ) tekinti mérvadónak. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
9./ Elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Lenkei György  
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. A Kormány lehetőséget biztosított arra, hogy bajba jutott 
lakáshitelesek lakására az önkormányzatnak elővásárlási lehetősége van. A városban sokan vannak olyan 
helyzetben, hogy csak nehezen vagy egyáltalán nem tudják fizetni a lakáshitelt. Eddig is megtették azt, hogy 
a rossz helyzetben lévő lakosoknak az önkormányzat ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosít. Azoknak, 
akiknek kisebb segítség is elegendő, anyagi segítséget nyújtanak. Az önkormányzat a lakásokat nem tudja 
megvásárolni a jelenlegi anyagi helyzetben.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint egy lehetőségről van szó. Amennyiben elfogadja a testület, akkor élhet a jogával, 
de nem kötelező.  
 
Lenkei György elmondja, amennyiben mondnak forrást, akkor természetesen támogatni fogja a lakások 
megvásárlását. Véleménye szerint egy ilyen lehetőség melegágya a visszaéléseknek.  
 
Mikesy György nem tudja értelmezni a határozatot. Amennyiben van anyagi fedezet, akkor sem kívánnak 
élni az elővásárlási joggal? Véleménye szerint úgy kéne megfogalmazni, hogy amennyiben van rá lehetőség, 
akkor élni kívánnak az elővételi jogukkal. Javasolja, hogy amennyiben van anyagi fedezet, akkor éljenek az 



elővásárlási joggal. Más kérdés az, hogy a képviselők is tehetnek arról, hogy a város ilyen anyagi helyzetbe 
került.  
 
Pinczehelyi Tamás egyetért azzal, hogy a lehetőséget ne töröljék el teljesen, hanem adott esetben a testület 
majd el fogja dönteni, hogy tud-e segíteni vagy sem. Javasolja, hogy a határozati javaslatot a SZB fontolja 
meg újra. 
 
Markó József elmondja, részletesen tárgyalták a kérdést. Nem helyes generálisan elutasítani a lehetőséget, de 
tudni kell azt is, hogy nincs fedezete az önkormányzatnak. Olyat felvállalni, amit nem, tudnak teljesíteni nem 
nagyon szabad. Tömegesen nem tudnak ingatlant vásárolni. Lehetnek azonban kivételes esetek, amiről 
tudnak dönteni. Volt olyan javaslat is, hogy a polgármesternek legyen lehetősége eldönteni, hogy melyik eset 
kerüljön a testület elé. Véleménye szerint most nem muszáj dönteni, ezért javasolja, hogy a bizottság még 
egyszer tárgyalja meg a témát. 
 
Lenkei György szerint az embereket nem szabad áltatni azzal, hogy esetleg van esélye arra, hogy az 
önkormányzat segíteni fog. El tudja fogadni azt a javaslatot is, hogy egyedi eseteket megvizsgálnak. 
Véleménye szerint jobb lenne egyszer kimondani az igazságot. 
 
Dr. Szinay József szerint, amennyiben elutasítják a javaslatot, akkor a testületnek kéne tárgyalni minden 
egyes kérelmet és nehéz lenne megindokolni, hogy egyiknek miért nem adnak és a másiknak meg igen.  
 
Markó József szerint nem lett volna szabad önkormányzati szintre tenni ennek a kérdésnek a megoldását. 
 
Mikesy György szerint politikai magatartásról van szó. Véleménye szerint le kéne venni napirendről a témát.  
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy a kérdést vigyék vissza a Szociális Bizottság elé ismételt megtárgyalásra.  
 
Lenkei György visszavonja a javaslatát.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva javasolja, a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a 2009. évben nem 
foglalkoznak a kérdéssel. 
 
Markó József kérdése, hogy az előterjesztő is egyetért a javaslattal? 
 
Lenkei György a javaslatot befogadja. 
 
Mikesy György visszavonja a javaslatát és támogatja a módosítást. 
 
Markó József a 2010. évi költségvetés készítésekor, ha arra lesz mód, akkor megpróbálnak forrást találni. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

206/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a szűkös költségvetési helyzetre tekintettel – 2009. évben nem kíván élni a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F.§ (1) és 
(2) bekezdésében foglalt elővásárlási jogával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Lenkei György kimegy. 
 
 



 
10./ Kistérség Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Markó József 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a szakfeladati rend módosulása miatt van rá 
szükség. 
 
Mikesy György kérdése, hogy 2009. decemberig felsorolt feladatokat mind eltudták látni vagy csak 
felsorolták? 
 
Markó József vannak feladatok, amiket nem lát el teljes körűen a kistérség, hanem csak részt vesz bennük.  
 
Kovács Krisztina elmondja, hogy szakfeladatok szerint igényelhetnek csak normatívákat.  
 
Mikesy György normatívát igényelni csak akkor lehet, ha a kistérség a fenntartó.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy változott a jogszabály aminek alapján be kell emelni a szakfeladati rendet 
az alapító okiratba, hiszen csak ez alapján lehet majd normatívát igényelni.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

207/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás (2120 Dunakeszi, fő út 25.) Alapító okiratának 
módosítását. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának Alapító Okirata  
(módosításokkal egységes szerkezetben, módosítások dőlt betűvel szedve) 

 
Megnevezés: Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25. 
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 

Képviselete: A Társulási Tanács tagjai által választott elnök látja el a társulási 
megállapodásban rögzített módon 

Gazdálkodás belső ellenőrzése Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 
Alapítás éve: 2004 
Jogszabályban meghatározott 
közfeladata 

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

Alaptevékenysége Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

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 
 A kiadások és bevételek elszámolása a 751197- máshova nem sorolható 

szervek tevékenysége – szakfeladatra történik. 
Tevékenységi köre 
alaptevékenységként 
(szakágazatok) 2009. 
december 31-ig 

 

748700 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 
75111 Államhatalmi, kormányzati és önkormányzati igazgatás 
751211 Oktatási szakigazgatási tevékenység 
751212 Egészségügyi szakigazgatási tevékenység 
751213 Szociális és jóléti szakigazgatási tevékenység 
751214 Lakás-, települési és kommunális szolgáltatások szakigazgatási tevékenysége 
751215 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatások szakigazgatási 

tevékenysége 
751216 Környezet- és természetvédelmi szakigazgatási tevékenység 
751218 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
751311 Vízügyi szakigazgatás 
800101 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység 
925200 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 
751315 Közlekedés és távközlés szakigazgatási tevékenysége 
751316 Területfejlesztés szakigazgatási tevékenysége 
751318 Munkaügyi  szakigazgatás 
751319 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása 
75141 Közigazgatást kiegészítő igazgatási célú tevékenységek 
751412 Igazgatási célú intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
751415 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
801000 Alapfokú oktatás 
802100 Általános középfokú oktatás 
804200 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 
923400 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, közművelődés 
853200 Egészségügyi, szociális ellátás 
Kiegészítő tevékenység   
702000 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
723000 Adatfeldolgozás 
703200 Ingatlankezelés 
  
 
Szakfeladat rendje  2010. január 1-től 
 
691010 Jogi segítségnyújtás 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
732000 Piac-, közvélemény-kutatás 
813000 Zöldterület-kezelés 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841141 Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
840063 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841166 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 

szinteken 
841173 Statisztikai tevékenység 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzat rendezvények 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 



841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő 
támogatások 

841340 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó 
források igazgatása és szervezése 

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása 
841356 Hírközlés fejlesztésének támogatása 
841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása 
841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012  Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
862101 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás1

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően 
végzett egészségügyi szakértői tevékenység2

869051 Környezet-egészségügyi feladatok 
869052 Település-egészségügyi feladatok 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
Kiegészítő tevékenység 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
Feladata: 

A társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési 
programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint 
önkormányzati feladatok közös ellátása a társulási megállapodásban foglaltak 
szerint.  

A feladatellátásra szolgáló 
vagyon 

A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok önrészének 
egy-egy társult tag települési önkormányzatra eső részének befizetései, 
A társulás és munkaszervezetének működési, fenntartási költségeihez a társult 
önkormányzatok lakosságszám arányos befizetései, 
Pályázatok útján nyert bevételek 
Alapítványi támogatások  
Egyéb bevételek 

A vagyon felett rendelkező 
szerv 

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 

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) 

 
                                                 
1  Pszichológiai ellátás 
2  Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos kiadások miatt 



Az új államháztartási szakfeladatrend 2010. január 1. napján lép hatályba 
 
Dunakeszi, 2009. …………. hó …….nap 
 
 
Dunakeszi Város Önkormányzatának nevében ……./2009. (…..) sz. Kt. határozat alapján 
   

  
 Dr. Illés Melinda 
 Dunakeszi Város Önkormányzatának 

Jegyzője 

 Kecskeméthy Géza Polgármester 
 Dunakeszi Város Önkormányzata 

képviseletében 
 
 

 

Fót Város Önkormányzatának nevében ……./2009. (…..) sz. Kt. határozat alapján 
  
 Vargáné Dr. Lenkó Erzsébet 
 Fót Város Önkormányzatának Jegyzője 

Dr. Mádly Zsolt Polgármester 
 Fót Város Önkormányzatának 

képviseletében: 
 
 

  

Göd Város Önkormányzatának nevében ……./2009. (…..) sz. Kt. határozat alapján 
  
 Dr. Szinay József 
 Göd Város Önkormányzatának Jegyzője 

 Markó József Polgármester 
Göd Város Önkormányzatának képviseletében 

 
 

  

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának nevében ……./2009. (…..) sz. Kt. határozat alapján 
  

 Babicz László Polgármester 
 Pervainé Hangodi Ágnes 
 Mogyoród Nk. Önkormányzatának 

Jegyzője 

 Mogyoród Nk.Önkormányzatának 
Képviseletében 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
11./ Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása /szakfeladat-rend módosulás/ 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László javasolja, hogy egybe szavazzák meg az előterjesztést. 
 
Mikesy György úgy tudja, hogy a törvény szabad kezet ad a fenntartónak a vezető kinevezésére, de az 
alapító okiratban ezt a tartamot meg kell határozni.  
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy az Államkincstár nem kifogásolta ezt a részt.  
 
Dr. Bognár László kimegy, Lenkei György visszajön.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

208/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 



Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Polgármesteri Hivatal 120/2009. (V. 28.) sz. Ök határozattal elfogadott alapító okiratának IV. pontját 2010. 
január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
Szakágazati besorolása: 841 105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
Alaptevékenysége szakfeladat szerinti bontásban: 
 
Alaptevékenység alapvető szakfeladata: 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
Alaptevékenység szakfeladatai: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése  
429100 Vízi létesítmény építése  
429900 Egyéb m.n.s. építés  
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
495000 Csővezetékes szállítás  
503020 Komp- és révközlekedés  
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység  
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841225 Környezetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása 
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása 
841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása  
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841402 Közvilágítás  
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842134 Határon túli magyar kultúra támogatása 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842410 Közbiztonság, közrend, központi igazgatása és szabályozása 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842422 Igazgatásrendészet 



842531 Polgári védelem ágazati feladatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
854233 Tanulmányi ösztöndíj 
854234 Szociális ösztöndíjak 
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás        
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás  
889933 Gyermeknevelési támogatás 
889934 Anyasági támogatás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk  
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890422 Adománygyűjtés és -közvetítés 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása  
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása 
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 
  
 Határidő: azonnal 
 Felelős: jegyző 



 
 

209/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az okirat I. fejezetének 1. pontjában az intézmény neve helyett az alábbi szövegrész kerül: 
„a költségvetési szerv neve:”. A további „intézmény” szavak törlésre kerülnek. 
 az  3. pontja 4. számozásra változik. A  3. pontba az alábbi szövegrész kerül: 
„3. Telephelye:  Göd Ady Endre u. 6.” 
A 4. pontba az „intézmény működési területe” szövegrész helyére az alábbi szöveg kerül: 
„működési kör:” 
 
Az okirat II. fejezetének szövege helyére az alábbi szövegrész kerül: 
Közfeladata: szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások  
Szakágazati besorolása: 881000  (idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül)  
  (889130 - gyermekek egyéb napközbeni ellátása)  
2009. december hónap 31. napjáig az alábbi szakfeladat számokon, alább megjelölt alapellátásokat végzi: 
a./ 85325-5 szakfeladat számon: szociális étkeztetést biztosít a szociálisan, egészségi okból, vagy életkoruk 
miatt rászorultak étkeztetése. 
b./ 85323-3 szakfeladat számon: házi segítségnyújtás keretében biztosítja a koruk, egészségi állapotuk, vagy 
szociális helyzetük miatt rászorultak érdekvédelmét, saját otthonukban való fizikai és mentális gondozását. 
c./ 85328-8 szakfeladat számon (egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás) 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./ 85324-4 szakfeladat számon: családsegítő szolgálat gondozási, szolgáltatási, és szervezési 
tevékenységgel biztosítja a településen élő családok szociális biztonságát 
e./ 85326-6 szakfeladat számon: nappali szociális 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. 
f./ 85328-8 szakfeladat számon (egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás) a gyermekjóléti szolgálat 
gondozási, szolgáltatási, és szervezési tevékenységgel biztosítja a településen élő gyermekes családok 
szociális biztonságát. 
g./  85328-8 szakfeladat számon (egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás) nyári táboroztatás biztosítja 
a gyermekek nyári szünidőben való ellátását, étkeztetését és szabadidős foglalkoztatását 
 
2010. év január hónap 1. napjától az alább megjelölt szakfeladat számú 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 
 
Az okirat III. fejezetének címe az alábbiakra változik:  „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:” 
A III. fejezet szövege helyére az alábbi szövegrész kerül: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
Gazdálkodási önállósága kiterjed:  

- 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  
 
Az okirat IV. fejezetéből az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, Budapest, V. Váci út 62-64.” 
 
Az okirat V. fejezetének címe az alábbiak szerint változik: 

„V. Alapítói jogokat gyakorló irányítója és fenntartója” 
 
Az okirat VI. fejezetének szövege elé az alábbi szövegrész kerül: 
„A tevékenység típusa alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. 
A tevékenység jellege szerint: közintézmény.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

210/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Szivárvány Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az 1. pont helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„Az költségvetési szerv neve:    Városi Önkormányzat  Szivárvány Bölcsőde          
A költségvetési szervhez  tartozó, ellátást biztosító  ingatlanok:  
            Székhely: 2131 Göd, Komlókert u.19-21. 

Telephely: 2132 Göd, Rákóczi u. 142.” 
 

A 2. pont helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„Alapító  neve: Pest Megyei Tanács VB 
Alapításának időpontja: 1955. július 20. 
Szakágazati besorolása: 889110 (bölcsődei ellátás)” 

 
A 3. pont helyébe az alábbi cím kerül: „Alapítói jogokat gyakorló irányítója és fenntartója” 
 
A 4. pontban: az „intézmény felügyeleti szerve” szöveg helyére az alábbi szövegrész kerül 
„Felügyeleti szerv” 
 
Az 5. pont szövegéből az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„Szakfeladat száma: 853211” 
 
Az 5. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„Közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása (gyermekek bölcsődei ellátása)  
2009. december hónap 31. napjáig az alábbi tevékenységeket végzi: 



Szakfeladat száma:  85321-1 Bölcsődei ellátás 
     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 
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 
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” 
A 6. pontban az „intézmény működési területe” szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„Működési köre:” 
A 7. pont szövege az alábbiakra változik: 
„Jogállása:  
A tevékenység típusa alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. 
A tevékenység jellege szerint: közintézmény. 
A bölcsőde 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 vezetői megbízás 5 és 10 év közötti időtartamra szólhat. A Bölcsőde alkalmazottai 
vonatkozásában a munkáltatói jogokat a Bölcsődevezető gyakorolja” 
 
A 8.pont címe és szövege helyére az alábbi cím és szöveg kerül: 
„Feladatellátásához kapcsolódó funkciója  
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.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

211/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Településellátó Szervezet Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ ALAPÍTÓ OKIRAT 
Göd Város Önkormányzat Településellátó Szervezet 
Az Áht. 100/H. §-a és a 2008. évi CV. tv. 1. §-a  szerint 



 
1. Az Alapító okirat 1./ pontja hatályát veszti, és helyébe 2009. július 1-i hatállyal a következő 1-es 
számozást kapó rendelkezés lép: 
 
„1. Az költségvetési szerv neve:  Településellátó Szervezet 
 A kv. szerv rövidített neve:  TESZ (hivatalos használatban önmagában nem alkalmazható) 

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

 
2. Az Alapító okirat 2./ pontja hatályát veszti, és helyébe 2009. július 1-i hatállyal a következő 2-es, 3-as, 4-
es és 5-ös számozást kapó rendelkezések lépnek: 
 
„2. A költségvetési szerv székhelye:  2132 Göd, Duna u. 5. 
 A költségvetési szerv telephelyei: 2133 Sződliget hrsz, 066/5/6 
      2131 Göd, Kinizsi u. hrsz. 6602 
      2131 Göd, Petőfi S. u. 48 (konyha) 
      2132 Göd, Ifjúság u. 1-3 (konyha) 
      213 Göd, Komlókert u. (konyha)   
 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

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

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.” 
 
3. Az Alapító okirat 3./ és 4./ pontjai hatályukat vesztik ,és helyükbe 2009. július 1-i hatállyal a következő 6-
os, 7-es, 8-as , 9-es. 10-es és 11-es  számozást kapó rendelkezések lépnek: 
„6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása: 

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény 
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. 

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

841116 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai. 

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

9. A költségvetési szerv alaptevékenységei:2, 5 (2009. december 31-ig hatályos szöveg) 



a.) 75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
á.) 75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 
b.) 02021-5 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 
c.) 45202-5 Helyi közutak létesítése és felújítása 
d.) 45401-8 Épületfenntartás és korszerűsítés 
e.) 55141-4 Üdültetés 
é.) 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 
í.) 70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
j.) 70201-2 Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés, becslés (megbízásos alapon) 
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.) 85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 
ó.) 85129-7 Védőnői szolgálat 
ö.) 85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
ő.) 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
p.) 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
q.) 90111-6 Szennyvízelvezetés- és kezelés 
r.) 90121-5 Településtisztasági szolgáltatás 
s.) 90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
t.) 92342-4 Védett természeti értékek gondozása, bemutatása 
u.) 92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
ú.) 93031-6 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 
ü.) 93091-0 Fürdő és strandszolgáltatás 
ű.) 93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
v.) 60241-7 Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás 
 
10. Állami (önkormányzati) feladatként ellátandó alaptevékenységei (leíró felsorolás): 
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.) 
8. pénzügyi,- gazdasági ügyeinek intézése,  
1. könyvelése,  
2. a beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése, 
3. a vagyonnyilvántartásának vezetése,  
4. a teljes pénzforgalom biztosítása,  
5. 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: 

(4) Kincsem Óvoda 
(5) Kastély Központi Óvoda 
(6) Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 



(7) Huzella Tivadar Általános Iskola 
(8) Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 

Szociális intézmények: 
(9) Városi Bölcsőde  
(10) Alapszolgáltatási Központ 

Kulturális intézmények: 
(11) József Attila Művelődési Ház 
(12) Göd Városi Könyvtár 

 
A fenti önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában ellátja a gazdálkodási, pénzügyi feladatokat 
azok alapító okiratában meghatározott szakágak keretei között a meghatározott szakfeladatok 
vonatkozásában. E szakfeladatok a következők: 
(2009. december 31-ig hatályos szöveg) 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés; 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés; 55241-1 Munkahelyi 
vendéglátás; 80111-5 Óvodai nevelés; 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás; 80122-
5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása; 80123-6 Általános 
iskolai felnőttoktatás; 80131-3 Alapfokú művészet-oktatás; 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai 
oktatás, vizsgáztatás; 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; 80511-3 
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben); 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat; 80541-0 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás; 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok; 85191-2 Anya-, gyermek- és 
csecsemővédelem; 85321-1 Bölcsődei ellátás; 85323-3 Házi segítségnyújtás; 85324-4 Családsegítés; 85325-
5 Szociális étkeztetés; 85326-6 Nappali szociális ellátás; 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás; 92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége; 92182-6 Közösségi színterek 
tevékenysége; 92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység; 92312-7 Közművelődési könyvtári 
tevékenység; 92403-6 Diáksport; 92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység; 92602-9 Máshová 
nem sorolt sporttevékenység. 
 
11. A TESZ közvetlen irányítása alá tartozó tevékenységek (leíró felsorolás): 
Egészségügyi feladatok vonatkozásában: 

(11) Iskola-egészségügyi ellátás biztosítása *   
(12) Védőnői szolgálat  * 
(13) Labor 
(14) Egészségházak működtetése 

Egyéb szolgáltatás jellegű feladatok vonatkozásában: 
(15) Konyhák üzemeltetése (A hozzá kapcsolódó gépjármű üzemeltetéssel.)  * 
(16) Temetők fenntartása  * 
(17) Buszüzemeltetés 
(18) Szemétszállítás  * 
(19) Önkormányzati ingatlankezelés (az önkormányzat által kezelésbe átadott ingatlanok 
esetében) * 
(20) Huzella T. Tornacsarnok és Balázsovits J. Sportcsarnok üzemeltetése 
(21) Melegvizű strand üzemeltetése 
(22) Gázpalack forgalmazás 
(23) Albérlők Házának működtetése 
(24) Gondnoksági feladatok ellátása (Szakmai felettese a jegyző.) 
(25) Mezőőri feladatok (Szakmai felettese a jegyző által átruházott hatáskörben a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője.) 
(26) Közmunkások foglalkoztatása 
(27) Dunaparti Nyaralóházak működtetése 
(28) Folyékony hulladék szállítás biztosítása 
(29) Útkarbantartás biztosítása 
(30) Szennyvíz-átemelők kezelése 

(A *-gal jelzett feladatok az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok.)” 
 
4. Az Alapító okirat 9./ pontja hatályát veszti, és helyébe 2010. január 1-i hatállyal a következő 9-es 
számozást kapó rendelkezés lép: 
„9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: (2010. január 1-től hatályos szöveg) 



• 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 
• 421100 Út, autópálya építése 
• 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 
• 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
• 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 
• 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
• 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
• 869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 
• 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 
• 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés” 
 
5. Az Alapító okirat 10./ pontja utolsó bekezdése hatályát veszti, és helyébe 2010. január 1-i hatállyal a 
következő rendelkezés lép: 
„(2010. január 1-től hatályos szöveg) 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél; 562912 Óvodai intézményi étkeztetés; 562913 Iskolai 
intézményi étkeztetés; 562917 Munkahelyi étkeztetés; 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása; 851011 Óvodai nevelés, ellátás; 852000 Alapfokú oktatás 
intézményeinek, programjainak komplex támogatása; 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése oktatása (1-4. évfolyam); 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 



rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon); 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam); 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5-8. évfolyam); 852022 Sajátos 
nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam); 852024 
Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam); 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban;  
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban; 
855100 Sport, szabadidős képzés; 855200 Kulturális képzés; 855911 Általános iskolai napközi otthoni 
nevelés; 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése; 855914 Általános iskolai 
tanulószobai nevelés; 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése; 855931 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás; 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás; 856000 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása; 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások; 869041 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás; 880000 Bentlakás 
nélküli szociális ellátások komplex támogatása; 881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális 
ellátásainak komplex támogatása; 881011 Idősek nappali ellátása; 889101 Bölcsődei ellátás; 889108 
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása; 889921 Szociális étkeztetés; 889922 Házi segítségnyújtás; 889923 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 889924 Családsegítés; 890504 Nemzeti és etnikai kisebbségek 
közösségi, kulturális tevékenységének támogatása; 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme; 910123 Könyvtári szolgáltatások; 910501 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk; 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése; 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása; 931301 Szabadidősport- (rekreációs 
sport-) tevékenység és támogatása; 932101 Vásári szórakoztatás; 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős 
szolgáltatás; 932919 M.n.s. szórakoztatási tevékenység.” 
 
6. Az Alapító okirat 5./ pontja, 6./ pontja, 7./ pontja, 8./ pontja hatályát veszti, és helyükbe 2009. július 1-i 
hatállyal a következő rendelkezések lépnek: 
„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: 
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 
költségvetési szerv 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 

- 2131 Göd, Pesti út 81. egészségház tulajdoni hányada (egészségház) 
- 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. egészségház tulajdoni hányada (egészségház) 
- 2131 Göd, Munkácsy M. u. 1.Helyrajzi száma: 6502  (egészségház) 
- Göd Város Önkormányzat vagyonrendelete szerinti további bér- és szociális lakások és egyéb 
ingatlanok. 
- 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. 
 



A vagyonhasznosítási kérdésekben a fenntartó vagyonrendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 
 
14. Egyebek 
- 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.” 
 
7. Az Alapító okiratban szereplő „intézmény”, „szervezet” kifejezései – a költségvetési szerv nevét kivéve – 
2009. július 1-i hatállyal „költségvetési szerv” kifejezésre cserélődnek. 
 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 

V. Záradék: a Településellátó Szervezet fenti Alapító Okiratát Göd Város Önkormányzata 2009. 
október 21-i ülésén __/2009. (X.21.) sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. Hatályos: 2009. július 1-től, 
illetve értelemszerűen 2010. január 1-től. 

 
A kiadmány hiteléül: 
 

Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

212/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ 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. Az Alapító Okirat 1./ pontja, 2./ pontja, 3./ pontja és 4./ pontja hatályát veszti, és helyükbe 2009. július 1-i 
hatállyal a következő 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as számozású rendelkezések lépnek: 
 
„1. Az költségvetési szerv neve:  Németh László Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
A költségvetési szerv típusa:  általános iskola 
OM azonosítója:    032351 
PIR azonosítója:    654351 

2. A költségvetési szerv székhelye: 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. 
A költségvetési szerv telephelye: 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48. 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 



5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre): 
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, Közintézmény 
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, kinevezés határozott időre, legalább öt, legfeljebb tíz 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 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 
igazgató irányításával látja el. 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A Költségvetési szerv TEÁOR besorolása és megnevezése: 
8520 – Alapfokú oktatás  
852010  Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

(852020 Alapfokú művészetoktatás) 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.” 

 
2. Az Alapító Okirat 5./ pontja hatályát veszti, és helyébe 2009. július 1-i hatállyal a következő 9-es 
számozású rendelkezés lép: 
„9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: (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. 
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 folytathat évfolyamonként egy osztályban. 
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 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. 
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. 



- 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 művészetoktatás 
   - Tevékenysége alább, külön cím alatt részletezve 
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 szorgalmi időben. 
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” 
 
3. Az Alapító Okirat új 9./ pontja hatályát veszti, és helyébe 2010. január 1-i hatállyal a következő 9-es 
számozású rendelkezés lép: 
„9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége:  (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: 
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 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. 

 
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. 



- 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): 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. 

 
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. 
- 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: - Tevékenysége alább, külön cím alatt 
részletezve 
f.) 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti 
ágban:12 - Tevékenysége alább, külön cím alatt részletezve 
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 szervnél 
 
A NAT-ból adódó oktatási feladatok színvonalas ellátására, emelt szintű oktatására a képviselő-testület 
által jóváhagyott helyi pedagógiai program előírásai az irányadók.” 



4. Az Alapító Okirat 6./ pontja, 7./ pontja, 8./ pontja, 9./ pontja, 10./ pontja és 11./ pontja hatályát veszti, és 
helyükbe 2009. július 1-i hatállyal a következő 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os és 17-es 
számozású rendelkezések lépnek: 
„10. A iskolai évfolyamok száma és a felvehető maximális gyermeklétszám: 

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

11. Alapfokú művészetoktatási tevékenységének részletezése: 
1. 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. 
2. Lehetőséget adni az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek 
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
3. A kiemelkedő képességű tanulók felkészítése művészeti pályára és szakirányú továbbtanulásra 
4. 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: 
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: 

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. 

Táncművészet:   - néptánc 
- modern-kortárstánc 

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



Kötelezően választható, illetve választható tantárgy: 
5. népi ének 
6. folklórismeret 
7. tánctörténet 
8. kinetográfia 

Képző- és iparművészet:  - festészet 
- textilműves 
- tűzzománc-készítő 
- kézműves 
- grafika 

Kötelezően választható, illetve választható tantárgy: 
9. rajz – festés – mintázás 

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

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

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

12. 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. 
13. Egyéb: 
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 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.: szponzori) 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 vagyon 
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: 
10. A Költségvetési szerv finanszírozásának meghatározása. 
11. Az igazgató kinevezése, megbízásának visszavonása, felmentése és kinevezéskori díjazásának 
megállapítása. 
12. Az igazgató elleni fegyelmi, kártérítési igény érvényesítése, intézkedések az igazgató ellenindított 
perekben és más eljárásokban. 
13. A költségvetési szerv megszűnésének, átszervezésének, összevonásának elhatározása. 
14. A költségvetési szerv részéről bármilyen társadalmi szervezet vagy alapítvány létrehozása, azokhoz 
való csatlakozás, illetve azok támogatása. 
15. A költségvetési szerv alapító okiratának módosítása. 
16. Mindazok az ügyek, melyeket az érvényes jogszabályok a fenntartó kizárólagos hatáskörébe utalnak. 
16. A Költségvetési szerv vezetője: 
A Költségvetési szerv vezetőjét a fenntartó határozott időre, legalább öt, legfeljebb tíz évre nevezi ki. A vele 
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja. 
17. Az igazgató önállóan jogosult az intézmény képviseletére. 
18. A Költségvetési szerv vezetője tisztségében általában elvárható gondossággal köteles eljárni. 
Kötelességeinek megszegésével az intézménynek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint 
felelős. 
19. Nem terheli felelősség az igazgatót, ha a fenntartó döntése vagy intézkedése ellen érdemben tiltakozott 
és a tiltakozását – írásban – a polgármesternek bejelentette. 
20. Az igazgató megbízása csak súlyos kötelességszegés, egészségügyi, illetve vezetői alkalmatlanság 
esetén vonható vissza. A megbízás visszavonását írásba kell foglalni. 
21. 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. 
22. Felelős a Költségvetési szerv nyilvántartásának vezetéséért. 
23. Gondoskodik az intézmény költségvetésének, beszámolóinak elkészítéséről, melyeket határidőre a 
fenntartó rendelkezésére bocsát. 
24. Előkészíti a fenntartó kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket. 
25. A Költségvetési szervben végzett munkáról – a közművelődési és oktatási bizottság felkérésére évente 
egyszer – köteles beszámolni. 
26. A költségvetési szerv ügyeiről – a polgármester kérésére – köteles felvilágosítást adni. 
27. A Költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s egyszemélyben 
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. törvény mindenkor 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
17. A Költségvetési szerv jegyzése 
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 szerv 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.” 
 
 

Markó József        dr. Szinay József 
 polgármester        jegyző 

 
 
VI. Záradék: a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenti Alapító 

Okiratát Göd Város Önkormányzata 2009. október 21-i ülésén __/2009. (X.21.) sz. Ök. határozatával 
hagyta jóvá. Hatályos: 2009. július 1-től, illetve értelemszerűen 2010. január 1-től. 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Göd, 2009. október __. 

Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

213/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Huzella Tivadar Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ 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. Az Alapító Okirat 1./ pontja, 2./ pontja, 3./ pontja és 4./ pontja hatályát veszti, és helyükbe 2009. július 1-i 
hatállyal a következő 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as számozású rendelkezések lépnek: 
„1. A költségvetési szerv neve:  Huzella Tivadar Általános Iskola 

 Angol nyelvű neve:   Huzella Tivadar Primary School  
A költségvetési szerv típusa:  általános iskola 
OM azonosítója:    032352 
 PIR azonosítója:    654384 

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

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre): 
A költségvetési szerv (iskola) a fenntartó-irányító szerv által meghatározott, elsősorban Göd-alsó működési 
(kötelező felvételt biztosító) 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, Közintézmény 
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 kinevezés, megbízás határozott időre, legalább öt, legfeljebb 10 évre 
szól.11 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 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 
igazgató irányításával látja el. 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata: 
852010  Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták.” 

 
2. Az Alapító Okirat 5./ pontja hatályát veszti, és helyébe 2009. július 1-i hatállyal a következő 9-es 
számozású rendelkezés lép: 
„9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: (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 
ba) 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) 
bb) 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. 
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” 
 
3. Az Alapító Okirat új 9./ pontja hatályát veszti, és helyébe 2010. január 1-i hatállyal a következő 9-es 
számozású rendelkezés lép: 
„9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége:  (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 
ca) 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) 
cb) 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. 
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 
da) 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) 
db) 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 szervnél” 
 
4. Az Alapító Okirat 6./ pontja, 7./ pontja, 8./ pontja, 9./ pontja, 10./ pontja és 11./ pontja hatályát veszti, és 
helyükbe 2009. július 1-i hatállyal a következő 9/A-as, 10-es, 11-es, 12-es, 13-as és 14-es számozású 
rendelkezések lépnek 
„9/A. A iskolai évfolyamok száma és a felvehető maximális gyermeklétszám: 

(35) Az Iskola 1-8 évfolyamokon működik 
(36) 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: 
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: 
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: 

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

 
(4) „Walch-épület” sportpályával 

Címe: 2131 Göd, Petőfi Sándor u. 49. 
Helyrajzi száma: 378 
Területe: 3.919 m2 

 
(5) 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 
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.” 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
VII. Záradék: a Huzella Tivadar Általános Iskola fenti Alapító Okiratát Göd Város Önkormányzata 

2009. október 21-i ülésén __/2009. (X.21.) sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. Hatályos: 2009. július 1-
től, illetve értelemszerűen 2010. január 1-től. 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Göd, 2009. október __.       Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

214/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ 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  szerint 
 

 
1. Az Alapító Okirat teljes korábbi szövege hatályát veszti, és helyébe 2009. július 1-i hatállyal a következő 
tagolású és pontokba szerkesztett 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 12-es, és 13-
as  számozású rendelkezések lépnek: 
 
„1. Az költségvetési szerv neve:  Kastély Központi Óvoda 

A költségvetési szerv típusa:  óvoda 
OM azonosítója:    032822 
 PIR azonosítója:    654340 

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

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre): 



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: 
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 kinevezés, megbízás határozott időre, legalább öt, legfeljebb tíz évre 
szól.8 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: 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 besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata: 

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

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: (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. 
b.) 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés: a gyermekek részére. 
c.) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás: az intézményi dolgozók részére. 
d.) 85191-2 Anya-. Gyermek- és csecsemővédelem: iskola-egészségügyi ellátás. 
10. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám (férőhely): 

(6) Az óvodába fölvehető maximális gyermeklétszám: 194 fő. 
11. 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. 
12. A költségvetési szerv (óvoda) működése: 
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: 
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. 
13. Egyebek 
- 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. Az Alapító Okirat új 9. pontja hatályát veszti, és helyébe 2010. január 1-i hatállyal a következő 9-es 
számozású rendelkezés lép: 
„9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége: (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. 
b.) 562913 Óvodai intézményi étkeztetés: a gyermekek részére. 
c.) 562917 Munkahelyi étkeztetés: az intézményi dolgozók részére. 
d.) 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: óvoda-egészségügyi (védőnői, orvosi és 
fogorvosi) ellátás. 
e.) 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása” 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
VIII. Záradék: a Kastély Központi Óvoda fenti Alapító Okiratát Göd Város Önkormányzata 2009. 

október 21-i ülésén __/2009. (X.20.) sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. Hatályos: 2009. július 1-től, 
illetve értelemszerűen 2010. január 1-től. 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Göd, 2009. október __. 
 

Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

215/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kincsem Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ 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  szerint 
 

 
1. Költségvetési szerv neve 2009. július 1-i hatállyal „1. sz. Óvoda” névről „Kincsem Óvoda” névre változik. 
 
2. Az Alapító Okirat 1. pontja, 2. pontja, 3. pontja, 4. pontja, 4. pontja, 5. pontja, 6. pontja, 7. pontja és 8. 
pontja hatályát veszti, és helyükbe 2009. július 1-i hatállyal a következő tagolású és pontokba szerkesztett 1-
es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as  és 9-es számozású rendelkezések lépnek: 
„1. Az költségvetési szerv neve:  Kincsem Óvoda 

A költségvetési szerv típusa:  óvoda 
OM azonosítója:    032821 
 PIR azonosítója:    654339 



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

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre): 
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: 
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 kinevezés, megbízás határozott időre, legalább öt, legfeljebb 10 évre 
szól.8 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: 

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 besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata: 

851020  Óvodai nevelés 
Az a kötelező-, illetve önként vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták 

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: (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 felkészítés 
b.) 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés: a gyermekek részére. 
c.) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás: az intézményi dolgozók részére. 
d.) 85191-2 Anya-. Gyermek- és csecsemővédelem: iskola-egészségügyi ellátás.” 
 
3. Az Alapító Okirat új 9. pontja hatályát veszti, és helyébe 2010. január 1-i hatállyal a következő   9-es 
számozású rendelkezés lép: 
„9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége:  (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. 
b.) 562913 Óvodai intézményi étkeztetés: a gyermekek részére. 
c.) 562917 Munkahelyi étkeztetés: az intézményi dolgozók részére. 
d.) 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: óvoda-egészségügyi (védőnői, orvosi és 
fogorvosi) ellátás. 
e.) 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása” 
 
4. Az Alapító Okirat eredeti 9. pontja, 10. pontja, és „Egyéb” című pontja hatályát veszti, és helyükbe 2009. 
július 1-i hatállyal a következő tagolású és pontokba szerkesztett 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, és  14-es 
számozású rendelkezések lépnek: 
„10. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám (férőhely): 

(7) Az óvodába fölvehető maximális gyermeklétszám: 345 fő. 
11. 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. 
12. A költségvetési szerv (óvoda) működése: 



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: 
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. 
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. Egyebek 
- 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.” 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
IX. Záradék: a Kincsem Óvoda fenti Alapító Okiratát Göd Város Önkormányzata 2009. október 21-i 

ülésén __/2009. (X.21.) sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. Hatályos: 2009. július 1-től, illetve 
értelemszerűen 2010. január 1-től. 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Göd, 2009. október __. 
 
 

Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

216/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ 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  szerint 



 
1. Az Alapító Okirat 1. pontja, 2. pontja, 3. pontja, 4. pontja, 4. pontja, 5. pontja és 6. pontja hatályát veszti, 
és helyükbe 2009. július 1-i hatállyal a következő tagolású és pontokba szerkesztett 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-
ös, 6-os, 7-es, 8-as  és 9-es számozású rendelkezések lépnek: 
 
„1. Az költségvetési szerv neve:  Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 

A költségvetési szerv típusa:  pedagógiai szakszolgálati intézmény, logopédiai intézet 
OM azonosítója:    200254 
PIR azonosítója:    654395 

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

Göd Város Önkormányzata 
      2131 Göd, Pesti u. 81. 
5. A költségvetési szerv működési területe (működési köre): 
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. 
6. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása: 
Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény 
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 kinevezés, megbízás határozott időre, legalább öt, legfeljebb tíz évre 
szól.9 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: 

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: 

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

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: (2009. december 31-ig hatályos szöveg): 
a.) 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat: ezen belül logopédiai ellátás (beszédindítás, beszédhibák 
javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése, gyógyítása), gyógytestnevelés2 

b.) 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
c.) 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok: például HRG terápiás rehabilitáció 
d.) 81122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatás: 
segíti, közreműködik a két gödi önkormányzati fenntartású általános iskola ugyanezen szakfeladata alá 
tartozó tevékenységének megvalósításában a velük kötött megállapodás alapján” 

 
2. Az Alapító Okirat új 9. pontja hatályát veszti, és helyékbe 2010. január 1-i hatállyal a következő    9-es 
számozású rendelkezés lép: 
„9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége:  (2010. január 1-től hatályos szöveg) 
a.) 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: ezen belül logopédiai ellátás (beszédindítás, 
beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése, gyógyítása), 
gyógytestnevelés,  HRG terápiás rehabilitáció 
b.) 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
c.) 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4. évfolyam: segíti, közreműködik a két gödi önkormányzati fenntartású általános iskola ugyanezen 
szakfeladata alá tartozó tevékenységének megvalósításában a velük kötött megállapodás alapján 
d.) 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-
8. évfolyam: segíti, közreműködik a két gödi önkormányzati fenntartású általános iskola ugyanezen 
szakfeladata alá tartozó tevékenységének megvalósításában a velük kötött megállapodás alapján 



e.) 856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása” 
 
3. Az Alapító Okirat 7. pontja, 8. pontja, eredeti 9. pontja, 10. pontja, 11. pontja és 12. pontja hatályát veszti, 
és helyükbe 2009. július 1-i hatállyal a következő tagolású és pontokba szerkesztett 10-es, 11-es, 12-es és 13-
as számozású rendelkezések lépnek: 
„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 működése: 
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 dologi kiadásokra, továbbképzések költségeinek fedezésére lehet fordítani. 
A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
12. A költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati vagyon: 
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. Egyebek 
- 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.” 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
X. Záradék: a Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény fenti Alapító Okiratát Göd Város 
Önkormányzata 2009. október 21-i ülésén __/2009. (X.21.) sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. Hatályos: 
2009. július 1-től, illetve értelemszerűen 2010. január 1-től. 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Göd, 2009. október __. 
 
 

Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 



217/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ 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  szerint 
 

1. Az Alapító Okirat teljes korábbi szövege hatályát veszti, és helyébe 2009. július 1-i hatállyal a következő 
tagolású és pontokba szerkesztett 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 12-es és 13-
as számozású rendelkezések lépnek: 
„1. Az költségvetési szerv neve:  József Attila Művelődési Ház 
 A kv. szerv rövidített neve:  JAMH (hivatalos használatban önmagában nem alkalmazható)3 

 PIR azonosítója:   654416 
 A kv. szerv telephelyének neve: Ady Klub 

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

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

Közszolgáltató költségvetési szerv, Közintézmény 
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. 
7. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása: 

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 
igazgató irányításával látja el. 
8. A költségvetési szerv szakágazati besorolása és jogszabályban meghatározott közfeladata: 

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

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: (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: 
a.) 92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 
b.) 92182-6 Közösségi színterek tevékenysége 
c.) 92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 
d.) 92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 
e.) 92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 
f.) 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
g.) 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
- 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. 
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 működése: 
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: 
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. 
- A vagyonhasznosítási kérdésekben a fenntartó vagyonrendeletében foglaltakat kell alkalmazni 
13. Egyebek 
- 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. Az Alapító Okirat új 9. pontja hatályát veszti, és helyébe 2010. január 1-i hatállyal a következő  9-es 
számozású rendelkezés lép: 
„9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége:  (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 támogatásuk 
b.) 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
c.) 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport- ) tevékenység és támogatása 
d.) 932101 Vásári szórakoztatás 
e.) 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
f.) 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 



g.) 855100 Sport, szabadidős képzés 
h.) 855200 Kulturális képzés 
i.) 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
j.) 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
k.) 890504 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 
- 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.” 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
XI. Záradék: a József Attila Művelődési Ház fenti Alapító Okiratát Göd Város Önkormányzata 2009.  

október 21-i ülésén __/2009. (X.21.) sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. Hatályos: 2009. július 1-től, 
illetve értelemszerűen 2010. január 1-től. 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Göd, 2009. október __. 
 

Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

218/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Városi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ 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  szerint 
 

 
1. Az Alapító Okirat teljes korábbi szövege hatályát veszti, és helyébe 2009. július 1-i hatállyal a következő 
tagolású és pontokba szerkesztett 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 12-es, 13-as  
és 14-es számozású rendelkezések lépnek: 
„1. Az költségvetési szerv neve:  Göd Városi Könyvtár 

PIR azonosítója:    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. 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
4. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 

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

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: 

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

9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: (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: 
 92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység: 
(8) Információkat nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  
(9) A gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapított, sokoldalúan feltárt gyűjteményt tart 
fenn és működtet  
(10) Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és feltárását, a 
feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való kivonását 
(11) Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályokban előírt 
időszakonkénti állomány-ellenőrzésről 
(12) Az egyes használói rétegek igényeinek kielégítésére s az elkülönült tevékenységformák végzéséhez 
célszerűen kialakított övezeteket, gyűjteményrészeket tart fenn (gyermekrészleg, helytörténeti gyűjtemény, 
internet-szoba stb.) 
(13) Biztosítja az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát. 
(14) Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz. 
(15) Könyvtárközi kölcsönzést folytat eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában. Biztosítja más 
könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését (dokumentumcsere, internet, adatbázisok). 
(16) Időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok folyóiratok), ezeket minden látogató számára 
elérhetően helyezi el. Az értékes időszaki kiadványokat megőrzi, használatra feltárja. 
(17) Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, szaktájékoztatást, irodalomkutatást végez 
(18) Vezeti a könyvtár statisztikai adatait és felsőbb kérésre összesíti, szolgáltatja azokat. 
(19) Minőségbiztosítást végez, kérdőívek alapján  
(20) 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, apró nyomtatványok 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. 
• 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: 
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 hosszú bélyegző hivatalos szövege: 
Felső sorban Városi Könyvtár alatta, Katica Gyermekkönyvtára alatta 2131 Göd Pesti út 72. alatta, Tel:06-
27-532-155 
11. 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. 
12. A költségvetési szerv működése: 
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: 
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. Egyebek 
- 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. Az Alapító Okirat új 9. pontja hatályát veszti, és helyébe 2010. január 1-i hatállyal a következő  9-es 
számozású rendelkezés lép: 
 
„9. Az költségvetési szerv alaptevékenysége:  (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, nyilvántartása 



b.) 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
c.) 910123 Könyvtári szolgáltatások 
(21) Információkat nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól  
(22) A gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapított, sokoldalúan feltárt gyűjteményt tart 
fenn és működtet  
(23) Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és feltárását, a 
feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való kivonását 
(24) Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályokban előírt 
időszakonkénti állomány-ellenőrzésről 
(25) Az egyes használói rétegek igényeinek kielégítésére s az elkülönült tevékenységformák végzéséhez 
célszerűen kialakított övezeteket, gyűjteményrészeket tart fenn (gyermekrészleg, helytörténeti gyűjtemény, 
internet-szoba stb.) 
(26) Biztosítja az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát. 
(27) Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz. 
(28) Könyvtárközi kölcsönzést folytat eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában. Biztosítja más 
könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését (dokumentumcsere, internet, adatbázisok). 
(29) Időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok folyóiratok), ezeket minden látogató számára 
elérhetően helyezi el. Az értékes időszaki kiadványokat megőrzi, használatra feltárja. 
(30) Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, szaktájékoztatást, irodalomkutatást végez 
(31) Vezeti a könyvtár statisztikai adatait és felsőbb kérésre összesíti, szolgáltatja azokat. 
(32) Minőségbiztosítást végez, kérdőívek alapján  
(33) 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, apró nyomtatványok 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. 

• Az intézmény a pályázati kiírásokat figyelemmel kíséri és pályázik. Rendelkezik 
kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiségekkel.” 

 
 
 Markó József        dr. Szinay József 

 polgármester        jegyző 
 
 
XII. Záradék: a Göd Városi Könyvtár fenti Alapító Okiratát Göd Város Önkormányzata 2009. október 

21-i ülésén __/2009. (X.21.) sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. Hatályos: 2009. július 1-től, illetve 
értelemszerűen 2010. január 1-től. 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Göd, 2009. október __.      Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Dr. Bognár László visszajön. 
 
 
12./ Strand fejlesztése – pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Szegedi Sándor 



 
Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. Kiegészítené azzal, a jövőre nézve a legnagyobb feladat az, hogy 
a jelenlegi tanmedencénél felvetődött problémákat megoldják. Most arról van szó, hogy egy minimális 
program engedélyezési tervét elkészíttessék. A jelenlegi tanmedence műszaki felülvizsgálata már 
folyamatban van.  
 
Markó József szerint, amikor kicsi az állami támogatás mértéke egy pályázatnak, akkor abból sok elfolyik 
bizonyos kiadásokra és kevés maradna belőle a fejlesztésre. A strand fejlesztéséről nem mondanak le, 
tavasszal egy új medence megépítését tervezik, de nem biztos, hogy pályázati pénzből, mert a kondíciók nem 
a legjobbak. 
 
Mikesy György szerint élni kéne a pályázati támogatásokkal. Hogyan tudnak részt venni a pályázaton, 
amikor holnap van a beadási határidő? Ezért az előterjesztés véleménye szerint okafogyottá vált.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VfB fontosnak tartja a strand fejlesztését, ezért támogatta azt a 
lehetőséget, hogy saját keretből épüljön meg a fejlesztés. 
 
Dr. Pintér György a PEKB tárgyalta az előterjesztést és azért nem támogatta a pályázaton való részvételt, 
mert nagyon kicsi a támogatási összeg és nem éri meg részt venni a pályázaton. Kérdése, hogy a 450 eF-os 
terv miről szól, milyen műszaki tartalommal? Kéri, hogy pontosítsák. Véleménye szerint először dönteni kell 
arról, hogy nem kívánnak részt venni a pályázaton.  
 
Markó József szerint a tervezés költsége mindenképpen fennáll, hiszen a terveket el kell készíttetni. 
 
Szegedi Sándor elmondja, az idei év elején arról beszéltek, hogy nagyobb léptékű strandfejlesztésbe 
gondolkodnak. Erre a tervek elkészültek. Azonban rájöttek, hogy kisebb léptékben kell gondolkodni. Arról 
van szó, hogy egy elvi építési engedélyt készítenek el, ami bekerül a bizottságok és a testület elé. Ezt 
követően kapnák meg a végleges építési engedélyt.  
 
Markó József szerint a strand mindenki számára fontos. Véleményük szerint a mostani pályázaton nem 
érdemes elindulni, mert kicsi a támogatási összeg. Most nem olyan a helyzet, hogy a strand fejlesztésére 
hitelt vegyenek fel, mert nem jók a kondíciók. 
 
Mikesy György szerint azért nem akarnak indulni a pályázaton, mert elaludt a város vezetése. Véleménye 
szerint pontos számítás kellene és nem becsült összeg. Elfogadja azt, hogy a tervezésre biztosítani kell a 
költséget. Javasolja, hogy az első határozati javaslatot ne szavaztassák meg, mert okafogyottá vált. A 
második javaslata, hogy a fedezetet biztosítsák csak a tervezéshez. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint támogatandó az, hogy tervet készíttessenek. 
 
Szegedi Sándor azért nem tartották célszerűnek a pályázaton való részvételt, mert kevés a támogatási összeg. 
Javasolja, hogy a tervkészítés induljon meg.  
 
Markó József a második javaslatot szavaztatná meg. Az első, hogy nem kívánnak részt venni a pályázaton. 
 
A testület a javaslatot 11 igen, 2 nem szavazattal elfogadja. 
 

219/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja, hogy KMOP-3.1.1/B Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés című pályázaton 
nem kíván részt venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 



 
Markó József javasolja, a 80 milliós fejlesztés tervezésére  450 eFt + ÁFA összegben biztosítsanak fedezetet. 
 
Dr. Pintér György kérdése, a bizottsági ülésen meghatározzák a műszaki tartalmat és utána visszakerül a 
testület elé? 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a tervezőt csak akkor lehet bevonni, ha biztosítják a fedezetet. A műszaki 
tartalom vissza fog kerülni a bizottságok és a testület elé. 
 
450eFt + ÁFA tervezési díjat biztosítja a kötvény kamatbevételeiből a TESZ részére pótelőirányzatként: 12 
igen szavazattal a testület elfogadja. Dr. Pintér György nem szavazott. 
 

220/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A meleg vizű strand fejlesztéséhez engedélyezési tervek elkészítésére a Településellátó Szervezet részére 
450 eFt + Áfa- t pótelőirányzatként biztosít. 
A fejlesztési koncepciót és az engedélyezési terveket a Városfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé 
kell terjeszteni jóváhagyásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
 
Szünet 
 
 
Dr. Pintér György és Szabó Csaba nem jött vissza. 
 
Markó József elmondja, hogy kiosztásra került Mikesy György észrevétele a Gödi Körképpel kapcsolatban. 
Egyetért azzal, hogy a jövőben a nemzeti ünnepekről emlékezzenek meg az újságban. 
 
A testület a beadványt az egyebekben tárgyalja: 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 
 
Dr. Pintér György visszajön. 
 
 
13./ Városrehabilitációs pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Markó József 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A pályázat alapján 70%os támogatás elérhető, de a reális az 50%-os. 
Gödnek sajnos nincs igazi városközpontja és itt sem lesz igazán lehetőség erre. A megvalósítás esetén 
számos funkciót kell a területre telepíteni. Erősen megfontolandó, hogy érdemes-e áldozni ekkora összeget 
erre a területre. A Kincsem épülete csak lebontással lenne helyrehozható és akkor csak kisebb épületet 
lehetne újraépíteni. A helyreállítás csak nagy költséggel lehetne megvalósítható. Azt kell eldönteni, hogy 
megéri-e részt venni a pályázaton. További szempontként felmerült, hogy a lakók csak csendes funkciót 
tudnának elképzelni a területre. Ahhoz, hogy az épület megálljon a saját lábán gazdasági funkciókat kéne 
telepíteni. Az egész koncepciót át kéne gondolni, hogy szüksége van-e erre a fejlesztésre.  
 
Szabó Csaba visszajön. 
 
Szegedi Sándor elmondja, a beadási határidő december 1., de szó van arról is, hogy kitolják januárig ezt a 
határidőt. Azokat a közfunkciók, amiket áttelepítenének, most sincsenek rossz körülmények között. A 
Kincsem környékén normális parkolási lehetőséget nem tudnak kialakítani. A megvalósítás esetén a jelenlegi 



üzleteket át kéne helyezni, ami nagy költség. Az utólag kiosztott anyagban három javaslat szerepel, melyeket 
ismertet.  
 
Markó József elmondja, ma nem kell végleges döntést hozni. Kéri, hogy a következő hetekben a képviselők 
tegyék meg javaslataikat. Amennyiben tudnak más helyet a pályázaton történő benyújtásra, akkor arra is vár 
javaslatokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés közös felelősség.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy ez a pályázat még egyszer nem kerül kiírásra. A benyújtott javaslatok 
megfelelnek a pályázati kiírásnak. A két változat között az a különbség, hogy az A változat minimálprogram, 
a B változat pedig a terület nagyvonalú fejlesztését tűzi ki célul. Az A változat nem számol 
ingatlanvásárlással. A funkció közül megoldaná a nagyterem problémáját. Ezt a javaslatot egyeztették az 
érintett intézmények vezetőivel és az üzlettulajdonosokkal. A B változat egyből végleges megoldást 
nyújtana. Az épület sorsáról való döntés sokáig nem halasztható, mert életveszélyes. 
 
Dr. Pintér György javasolja, most döntsenek arról, hogy melyik változatról tárgyaljanak. 
 
Mikesy György kérdése, hogy a PEKB miért nem hozott határozatot?  
 
Dr. Pintér György elmondja, csak a pályázati feltételek voltak ismertetve és a részletes költség-haszon 
elemzés pedig nem, ezért nem tudtak dönteni.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a terület városközpontnak nem alkalmas. Érdemes lenne meggondolni azt, hogy a 
Hivatalt és az Okmányirodát vigyék át arra a területre és a mostani ingatlanokat értékesítsék, mellyel 
csökkenne az önerő mértéke. Javasolja, hogy a pályázati lehetőséget használják ki. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva javasolja, kérdezzenek meg szakembereket arról, hogy érdemes-e ezt az 
épületet megtartani. Véleménye szerint nem szabad elkapkodni a döntést. 
 
Sellyei Noémi elmegy. 
 
Szegedi Sándor szerint a lehetőséget teljes egészében elvetni nem szabad. Véleménye szerint a 
vállalkozókkal együtt kell működni, de az önkormányzatnak is részt kell venni anyagilag is. 
 
Markó József kéri, gondolkodjanak azon, hogy milyen funkciókat tudnak a területre hozni.  
 
Popele Julianna elmondja, a kisebb változat azt feltételezte, hogy a teljes Kincsem épületet lebontják.  
 
Bertáné Tarjányi Judit bizonyos kérdésekben a pályázatkiíró állásfoglalását kell kérni. Ha az épületet 
lebontják, akkor azt a helyére már nem tudják felépíteni.  
 
Dr. Pintér György szerint lehet, hogy érdemes lenne várni egy másik pályázatra. A vállalkozói kiírást 
érdemes lenne felújításként kiírni és akkor megmaradna a mostani épület. El kéne gondolkodni egy 
igazgatási központ létrehozásán is.  
 
Markó József elmondja, hogy a belső részen igazán nagy terület nincsen, csak a Plusz áruház mögötti 
magánterület. Azon esetleg kialakítható lenne az igazgatási központ. 
 
Mikesy György szerint az a probléma, hogy nem tudják mit akarnak. Kérdése, hogy a tavalyi évi pályázati 
anyaggal miért nem tudnak indulni a mostani pályázaton? 
 
Pinczehelyi Tamás ügyrendi javaslata, szavazzanak arról, hogy a VfB részére utalják vissza a napirendi pont 
tárgyalását és tegyenek javaslatot. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 12 igen szavazattal elfogadja. 
 



Kovacsik Tamás: ha a Kincsem Istállót lebontják, az eredeti helyére nem építhető vissza, viszont a felújítást 
a pályázat nem támogatja. A Kincsem Istállóra a pályázat nem illik rá, továbbgondolásként új helyszínt 
érdemes kijelölni.  
 
Szegedi Sándor: a Kincsem pályázat kiírására a vállalkozókat be kell vonni. Több olyan vállalkozó is van, 
akik komoly anyagi és személyi háttérrel rendelkeznek. A strand vállalkozói szintjét is magasabb szintre 
kellene emelni, és a pályázat színterét a strand mellé kellene telepíteni.  
 
Popele Julianna: a minimális projekt összege 70 %-os támogatást figyelembe véve 430 mFt. Bármilyen más 
helyszín választásakor el kell érni a 300 mFt-os támogatási összeget. Olyan helyszíneket kell bevonni, 
melyek megfelelnek ennek a feltételnek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a strand területe különleges terület, ebbe a célba nem illik bele.  
 
Markó József: határozati javaslat: a Városfejlesztési Bizottság jelölje ki a helyszínt. Esetleg zárja ki a 
Kincsem területét, és jelöljön ki új helyszínt.  
 
11 igen 1 tartózkodás  - fenti határozat elfogadva. 
 

221/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a városrehabilitációs pályázatra benyújtandó új helyszínt jelölje 
ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás  
 
 
 
14./ Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázaton részvétel 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás 
 
Dr. Hetényi Tamás: a Településellátó Szervezet hulladékgazdálkodásáról tájékoztatott. 7-8000 tonna 
hulladékot termel a város. A Csörögi Lerakótelep bezárása többletköltséget jelentett. Az egyik problematikus 
rész a zöldhulladék szétválasztása. Külön kezelik, külön hordják, de a lerakási költsége megegyezik a 
kommunális hulladék árával. A dunakeszi lerakó jelenlegi ára 7.600.-Ft, de ez átmeneti jellegű. Várható, 
hogy 14.600.-Ft lesz a lerakás díja, mely több millió forinttal megemeli a szállítás díját. Az előző napirendi 
pontok között szerepelt az inert hulladékkezelő. Ennek igénybevétele esetén komoly lehetőséget kapnának, a 
zöldhulladékot itt lehetne elhelyezni. A zöldhulladék 28-30%-a a kommunális hulladéknak. Egy új geo 
pályázati kiírás jelent meg, 30 % az önerő, mely egy 150 mFt-os pályázat alapján 40 mFt. Komoly 
összegeket lehetne elszámolni, és az önrész ezekkel csökkenthető. Kérte, hogy a jövő évi TESZ 
költségvetésből leírható zöldhulladék lerakásának díját önerőként biztosítsák.  
 
Markó József: várhatóan az önrész 10-15 mFt. Kérdés, hogy a költségeket az önrészből, vagy az egész 
pályázatból lehet-e leírni? Egy 150 mFt-os beruházás komoly jelentőség, melyre a jövőben amúgy is szükség 
lesz.  
 
Mikesy György: ez egy olyan téma, melyet egyértelműen támogatni kell. Minden településen probléma a 
hulladékkezelés. A határidőket tartani tudják? Az önkormányzat egyedül, vagy a kistérség keretén belül 
indul? Milyen anyagot kell készíteni? 
 
Markó József: az önkormányzat intézménye végzi a szemétszállítást, a kistérség más vállalkozóval 
szerződött le. Az önkormányzat saját nevében nyújtja be, valószínű kedvezőbben járnak.  
 



Szabó Csaba: a Környezetvédelmi Bizottság a Településellátó Szervezet igazgatójával folyamatosan 
egyeztet. Az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szemétszállításra.  
 
Dr. Bognár László visszajött. 
 
Pinczehelyi Tamás: a 4. pontban a lerakással történő ártalmatlanítás mit jelent? Személy szerint égetést ért ez 
alatt. Egy korábbi, külföldi szakmai látogatáson kedvező tapasztalatokat szereztek. Az égetőt már kémény 
nélkül is ki lehet alakítani. Aki először lép, annak nagyobb esélye lesz arra, hogy ez később anyagilag 
komoly hasznot is hozhat. A szemétégető beruházással bevételhez juthatnak, melyet kommunális, szociális 
célra fordíthatnak. Ez egy megtérülő beruházás. Javasolta, hogy egy lakossági felmérést, népszavazást 
írjanak ki. Nem elfogadható, hogy évek múlva a város költségvetése csak a szemétszállításra menjen el.  
 
Markó József: korábban a Samsunggal kapcsolatban merült fel ilyen jellegű probléma. Ma már korszerű 
technológiák vannak. Tudomása szerint az ország területén 4-5 égető kialakítására van lehetőség.  
 
Csányi József: ez üzleti szempontból is kedvező beruházás, célszerű minél előbb lépni.  
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság egyértelműen támogatja a pályázatot. 
 
Dr. Pintér György: jelezte, hogy időben, és írásban kellett volna az anyagot benyújtani. Az elvi támogatáson 
felül tudni kell, hogy pontosan miről szól a pályázat. Stratégiailag lépni kell, mert vagy mi fizetünk, vagy 
nekünk fizetnek. A 2/A melletti területen el lehet gondolkodni.  
 
Dr. Hetényi Tamás: elsősorban a zöldhulladék komposztálásáról van szó, az Ezüstföld Kft-vel 
együttműködve. A másik cél a szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés. Ez a tevékenység már 
nyereséget hozott, ennek a két ágnak a fejlesztésére gondoltak. A szállítás- és a telepfejlesztés a cél. Az 
égetővel kapcsolatban már mások az elvárások, ezt egy energiai újrahasznosítással együtt kell elgondolni. 
Ezt már csak így lehetne megpályázni, a csak égetés már nem fogadható el. Valóban elkezdődött a háború 
ezen a piacon is. Ha kiveszik a zöldhulladékot, és a szelektív hulladékot, akkor 70 %-ot nem lehet már 
visszanyerni.  
 
Dr. Szinay József: a bécsi szemétégető Hundertwasser tervezte turista látványosság. 10 évig kaptak 
moratóriumot a szemétlerakásra, és a hátralévő idő már nagyon rövid.  
 
Pinczehelyi Tamás: a szemétégetés hő felhasználása egyértelmű.  
 
12 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 
 

222/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a KEOP 1.1.1-2009: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázaton részt  
kíván venni. 
Felkéri a Jegyzőt és a TESZ igazgatót a pályázat előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  
 Dr. Hetényi Tamás 
 
 
 
15./ Ingatlan vásárlása kerékpárúthoz (018/22 hrsz)  
Előterjesztő: Dr. Szinay József  
 
Dr. Szinay József ismertette az előterjesztést. A kerékpárút utolsó szakaszáról van szó.  
 



Név szerinti szavazással  12 igen – egyhangú szavazattal a testület az alábbi határozatot hozza: 
 

223/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében „Kerékpárutak 
fejlesztése” támogatásra kiírt pályázat megvalósításához megvásárolja a Dunakeszi Körzeti Földhivatal 
nyilvántartásába Göd külterület 018/22. hrsz-ú ingatlan összesen 6/8 tulajdoni hányadrészét az alábbi 
tulajdonosoktól azzal a feltétellel, hogy a tulajdoni hányadrészeket terhelő haszonélvezeti jogról a 
haszonélvezetre jogosultak lemondanak. 
 
Karácsonyné Kertész Eszter Gizellától (8124 Kálóz, Rózsa u. 6/2.) 2/8 tulajdoni hányadrészt 
Patakiné Körmendi Zsanett Renátától ( 2112 Veresegyház, Salamon u. 9.) 1/8 tulajdoni hányadrészt 
Körmendi Zsolt Pétertől (2600 Vác, Istenmalmi u. 1. 3. emelet 4.) 1/8 tulajdoni hányadrészt 
Tüske Hedvigtől (1035 Budapest III., Raktár u. 19. 9. emelet 26.) 2/8 tulajdoni hányadrészt vásárol meg 
összesen 7.559.550.-Ft, azaz Hétmillió-ötszázötvenkilencezer-ötszázötven forint vételárért, amely Eladókat  
tulajdoni hányadrészeik arányában  illeti meg. 
Fizetés módja: Szerződés aláírásától számított 30 napon belül, átutalással, vételár teljes kiegyenlítéséig 
tulajdonjog fenntartással. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
megszerkesztésére és ellenjegyzésére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
16./ Tájékoztató az Önkormányzat peres ügyeiről 
Előterjesztő: Dr. Garabon Sándor 
 
Dr. Garabon Sándor: az önkormányzat 2000. októberében között szerződést a Philipkábel Kft-vel, mellyel 
kapcsolatban lévő perekről tájékoztatott. Az alapszerződéshez 2003-ban és 2004-ben is kiegészítő szerződést 
kötöttek, melyekben átfogalmazások történtek. A félrefogalmazás következtében a Philipkábel jogutódja a T-
Kábel pert indított. A felperes első fokon megnyerte a pert és az elsőfokú bíróság 30 mFt megfizetéséről 
döntött. Megfellebbezték, és a Fővárosi Bíróság elutasította a T-kábel kérelmét. A következő per alapja, 
hogy a Philipkábel tévesen értelmezte a szerződést, és a reklámbevétel 35 %-át negyedévente köteles 
befizetni az önkormányzat részére. Kft jogi képviselője eltűnt, ezt követően a felszámoló folytatta a pert. A 
bíróság megállapította, hogy reklámbevétel nem történt. A műsorszóró nem azonos a műsorközlővel, és 
olyan fizetési kötelezettséget vállalt, melynek fedezetével nem rendelkezett. A Kft ingyen használta az 
önkormányzat területét, ezért pert indított az önkormányzat 30 mFt megfizetése érdekében. A Fővárosi 
Bíróság megállapította, hogy az önkormányzat követelése jogos, és reklámbevétel helyett kártérítési igényről 
kell megegyezni. A 2000. évi szerződésben a Pest Megyei Bíróság jogosult eljárni, ezért a Fővárosi Bíróság 
átteszi a pert a megyei bíróságra.  
A következő pert az önkormányzati lakásokra a vételi jog kialakulása jelentette. A bérlők benyújtották 
kérelmüket a földhivatalhoz, melyet elutasítottak. Forrai Elemér tulajdonosként volt bejegyezve.  Elbirtoklás 
tárgyában indítottak pert, de előbb az örökösödési eljárást kellett lefolytatni. Első fokon megnyerték a pert, a 
jogelőd tanács önkormányzati lakásként elbirtokolta, kezelői jogot szerzett, az állam pedig tulajdonjogot. A 
rendszerváltást követően a tulajdonjog átment az önkormányzathoz. Az örökös fellebbezett, törvényességi 
szempontból a legfelsőbb bírósághoz fordul.  
 
Dr. Garabon Sándor ismertette a határozati javaslatot.  
 
Markó József: gratulált a nyertes perekhez. Az önkormányzat komoly eredményes háttérmunkát folytat.  
 
Detre László: az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság is megköszönte a jogtanácsos áldozatos, kitartó 
munkáját.  



 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: komoly emberi sorsok vannak papírok mögött. Az önkormányzat elismerésre 
méltóan jár el a szerződések újrakötésével.  
 
Mikesy György: annak idején Lenkei György a Philipkábelnél dolgozott, a Kft irodájában találkozott vele. 
Miért alakult ki ilyen probléma, miért nem tárgyalták meg egymás között? 
 
Markó József: Lenkei György nem volt tárgyaló fél ebben az ügyben.  
 
Lenkei György: feltételezi, hogy saját előfizetésével kapcsolatban járt az irodában.  
 
Markó József: jelenleg a Nevelek-dűlő ügye van folyamatban. Ismételten megköszönte a jogtanácsos kitartó, 
eredményes munkáját.  
 
Dr. Szinay József: az ingatlanvásárlásról név szerint kell szavazni.  
 
11 igen 1 tartózkodó szavazattal, név szerinti szavazással a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 
 

224/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja, hogy a gödi 59. hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában, 1995-ben készült adás-vételi szerződések 
helyett, változatlan tartalommal új szerződések és társasházi alapító okirat készüljön.  
Az érintett vevők: - özv. Szurcsik Istvánné (született: Bogdányi Erzsébet Zenta, 1923. 09. 14., an.: Fehér 
Opletán Katalin) 59/A-3 hrsz-ú tulajdoni különlapon nyilvántartott, 29,0 m2-es helyiség. 
- Fehérvári Zsolt (született: Budapest, 1980. 08. 19., an: Csépe Éva) Holtigtartó haszonélvezeti jog: 
Fehérvári Antalné sz. Rácz Julianna (Kürt, 1930. 02.10.) 59/A-2 hrsz-ú tulajdoni különlapon nyilvántartott, 
39,6 m2-es helyiség. 
- Üveges Imre (született: Keszeg, 1944. 07. 11., an.: Levák Margit) 59/A-1. hrsz-ú tulajdoni különlapon 
nyilvántartott, 44,60 m2-es helyiség.  
Az ingatlan megnevezése: „lakóház, udvar”.  
A szerződés aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Garabon Sándor jogtanácsos, polgármester  
 
 
 
17./ Göd-Újtelep 6468/1 hrsz-ú ingatlan helyzete 
Előterjesztő: Dr. Szinay József   
         Detre László 
 
Dr. Szinay József: október 14-én az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a 
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ülését követően. Az állásfoglalás az volt, ha a tulajdonos 
nem tartja elfogadhatónak az összeget, akkor forduljon bírósághoz, melynek alapján eljár az önkormányzat. 
A szolgalom megváltása jelentene megoldást, különben precedenst teremtenek a többi eljárásban is.  
 
Lenkei György: mint a körzet képviselője, hiányolta az egyeztetést. Gödön rengeteg nyeles telek van, nem 
vásárolhatják meg mindet. Esetükben szolgalmi jogról van szó. Kifogásolta a jogi képviselő nyilatkozatát. A 
gázvezeték miatt alakult ki a szolgalmi jog. A telekkönyvön a víz- és villany szolgalmi jog nem szerepel. A 
rosszhiszeműség megnyilvánult abban, hogy tudatában volt a vezetékeknek. Amikor Bíró úr megvette a 
telket, tapasztalhatta a vezetékeket. Ennek értelmében semmiféle presszió nincs arra, hogy a telket 
megvegyük. Nem javasolja a telek megvételét. Amennyiben zavarja az út, akkor zárja le a kijáratot. 
 
Markó József elmondja, amennyiben szükséges, akkor fel tudják olvasni a határozatot.  
 



Dr. Szinay József ismerteti az ÜJKB javaslatát. 
 
Lenkei György módosító javaslatát (ne vásároljuk meg az ingatlant) a testület 10 igen, 2 tartózkodással 
elfogadja. 
 
 

225/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Nem kívánja megvásárolni a gödi 6468/1 hrsz-ú ingatlant. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva kimegy. 
 
 
18./ Maximális csoportlétszámtól eltérés engedélyezése 
Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

226/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatal felé, a gödi közoktatási intézményekben a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletének I. részében meghatározott maximális 
osztály (csoport) létszámok túllépésének engedélyezésére a 2008/2009 tanévben az alábbi bontásban: 

- a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5 alsó tagozatos 
osztályánál előállt 10 fő létszámtúllépés, 

- a Huzella Tivadar Általános Iskola számára 10 alsó tagozatos osztályánál előállt 33 fő 
létszámtúllépés, 

- a Kincsem (1.sz.) Óvoda számára 13 csoportjánál előállt 51 fő létszámtúllépés, 
- valamint a Kastély Központi óvoda 7 csoportjánál előállt 24 fő létszámtúllépés  

engedélyezése tárgyában. 
 
Felkéri Göd Város Önkormányzat jegyzőjét hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az engedélyezési 
eljárás megindításához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Pinczehelyi Tamás visszajön. 
 
 
19./ Jácint utcai temető ravatalozójának felújítása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás  
         Dr. Hetényi Tamás 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 



Dr. Pintér György a PEKB tárgyalta az előterjesztést és kérték, hogy a forrást egyértelműen jelöljék meg. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy többször megkeresték, hogy a temető és a telephely közötti kerítést le kell 
takarni.  
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy már készült rá egy terv ami 200 eFt-ba kerül. Kéri, hogy ezzel az 
összeggel is emeljék meg a TESZ finanszírozását. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

227/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Egyetért azzal, hogy a Jácint utcai temető ravatalozójának felújítását Kovács Gyula építészmérnök által 
készített tervek és árajánlat alapján a TESZ végezze el.  
Elfogadja, hogy a Jácint utcai temető és a TESZ telephelye közötti kerítés mellé növénysávot telepítsenek, 
melynek költségével – 200.000 Ft – a TESZ előirányzatát megemeli. 
Fedezete: lekötött betétek kamata. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás igazgató 
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva visszajön. 
 
 
20./ TESCO áruház előtt forgalomszabályozásának kérdése 
Előterjesztő: Szabó Csaba 
         Kovacsik Tamás  
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Ismerteti a határozati javaslatot. A lámpaátállítás megtörtént, ami 
valamit segített a helyzeten. A szervízúttal kapcsolatban meg kell keresni az illetékes hatóságot.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy megkereste Kovács László kapitány és tájékoztatta őt a jelenlegi 
közlekedési helyzetről.  
 
Bertáné Tarjányi Judit javasolja, hogy a határozatot egészítsék ki a körforgalom megépítésével, mint 
lehetőséggel.  
 
Mikesy György a határozatban nem szerepel a VfB által megfogalmazott kitételt, ami a körforgalomra 
vonatkozik. Javasolja továbbá, hogy sürgessék meg a 2/a bekötőút kiépítését.  
 
A VfB döntését a testület 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

228/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz fordul azon ügyben, hogy a Dunakeszi-Göd Tesco 
csomópontra végleges használatbavételi engedélyt csak azzal a feltétellel kaphasson a Tesco-Global Zrt, ha a 
lámpákat átállítják és a szervízútra csatlakozási lehetőséget építenek ki, vagy kialakítanak Göd felől egy 
kanyarodósávot, a gödi torlódás elkerülése céljából.  
Javasolja továbbá körforgalom kiépítését is. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 



 
 
21./ Útfelújítás        
Előterjesztő: Kovacsik Tamás  
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 
Szegedi Sándor a Swietelsky Kft megkereste az önkormányzatot, hogy a rossz állapotú utakat felújítanák. 
Ismerteti a tervezett utakat, a költségeket és a forrásokat. A fedezetnek a lekötött kötvény kamatbevételét 
javasolja. 
 
Markó József elmondja, hogy a TESZ előirányzatát a teljes összeggel kell megemelni. 
 
Pinczehelyi Tamás amennyiben van rá lehetőség, akkor a Szt. Imre herceg utca bevezető szakaszát is javítsák 
ki. 
 
Markó József elmondja, a tavaszi útfelújítási szakaszba betervezésre kerül. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva javasolja, hogy a padkát ne mart aszfalttal, hanem földdel készítsék el. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a tartalékkeret legyen a forrás. 
 
Szegedi Sándor kéri, hogy a javaslatokat ne itt, hanem a Vfb ülésen mondják el. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a kiosztott anyagban más összegek szerepelnek, mint amit Szegedi úr 
elmondott.  
 
Szegedi Sándor ismerteti a fedezeteket.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

229/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja az alábbi utcák felújítását, előirányzat módosítást: 
 
2009. évi 9. sz. képviselői keretből       500 eFt – ot 
2009. évi 8. sz. képviselői keretből       100 eFt – ot 
2009. évi 6. sz. képviselői keretből       100 eFt – ot 
2009. évi polgármesteri keretből       300 eFt – ot 
Tartalékkeret                2.500 eFt – ot 
 
Összesen:               3.500 eFt,  
 
melyet a Településellátó Szervezetnek ad át, mely összeggel a TESZ előirányzatát megemeli, amely az 
alábbi utcák felújítási költségeire nyújt fedezetet: 
Karolina utca, II. Körforgalmi út, Schweidel utca, Bartók Béla utca, Bozóky tér – Révay u. (Ady E.- Bozóky 
tér között) 
A lakossági hozzájárulás, 960 eFt a TESZ számlájára kerül befizetésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szegedi Sándor 
 
 
 
 



Egyebek 
I. Alapítványok támogatása      

 
Pinczehelyi Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

230/2009. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunakanyar Egészséges Gyermekeiért Alapítvány részére 350.000,- Ft támogatást biztosít a 
Táncpedagógiai Műhely növendékei részére új fellépő ruhák készítésére, a Sport Bizottság kerete terhére. 
Számlaszám: 14700002-00701479-91019019. 
A Fitt-Fut Alapítvány részére 82.000,- Ft támogatást biztosít a 2009. októberében megrendezésre kerülő 
edzőtábor és 10 éves jubileumi ünnepség megszervezéséhez, a Sport Bizottság kerete terhére. Számlaszám: 
10700323-02359104-51100005. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás  elnök 
 
 

II. Mikesy György észrevétele 
 
Markó József ismerteti Mikesy György írásos beterjesztését.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy az Aradi vértanúkra emlékezést eddig az iskolák ünnepelték meg. 
Javasolja, hogy emeljék be a városi ünnepek körébe. 
 
Markó József szerint valamennyi képviselő megtehette volna, hogy megemlékezzen az Aradi vértanúkról. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva szerint már tavaly is szó volt arról, hogy nem jelent meg semmi az Aradi 
vértanúkról. 
 
Mikesy György azt kifogásolja, hogy maga az újság nem emlékezett meg az Aradi vértanúkról. 
 
Szabó Csaba javasolja, hogy támogassák Dr. Bognár László felvetését. 
 
Markó József kérdése, hogy milyen ünnep van még ezen kívül, amit fel kellene venni a városi ünnepek közé? 
 
Lenkei György szerint az újság szerkesztésébe nem szabad ilyen mértékben beavatkozni. 
 
Dr. Pintér György szerint nem szabad úgy elmarasztalni valakit, hogy nincs is jelen. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint szóvá lehet tenni az észrevételt a főszerkesztőnek, de a szerkesztésbe nem lehet 
beleszólni. 
 
Mikesy György szerint a laptulajdonosnak lehetnek elvárásai az újsággal kapcsolatban. Az a kérése, hogy a 
határozat elfogadásával jobban figyeljen oda a főszerkesztő.  
 
A testület Mikesy György előterjesztését 1 igen, 8 nem, 2 tartózkodással nem fogadja el a testület. 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő témákat zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
A testület 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja a zárt ülés megtartását. 
 



Markó József megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

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