
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Detre László, Kruzslicz István, Sándor István, Rábai Zita, Dr. Horváth Viktor Gergő nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy az 5. sz. napirendi pontot később tárgyalják meg. A 4. lenne az 
első napirend. 
 
Mikesy Györgynek a költségvetéssel kapcsolatban van észrevétele. Miután az oktatási bizottság kérte, hogy 
tárgyalják a költségvetés tervezetét. Legalább az oktatási intézmények és a kulturális intézmények 
költségvetését kellett volna tárgyalniuk. A bizottság elnöke még a javaslatát sem szavaztatta meg. Az ÁH-
ban az van leírva, hogy a polgármester csak olyan rendeletet terjeszthet elő, amit a bizottság megtárgyalt és a 
PEKB megtárgyalt. Véleménye szerint a bizottságok nem tárgyalták meg. Kérdése, hogy a polgármester 
beterjesztheti-e így a költségvetési rendeletet?  
 
Markó József elmondja, amennyiben Mikesy úrnak olyan igénye merült fel, hogy ne tárgyalják most a 
költségvetést, akkor javasolnia kell a napirendi pontról levételt, amiről majd a testület szavazni fog. 
 
Mikesy György javasolja, hogy vegyék le a napirendről a költségvetést. 
 
Mikesy György javaslatát (költségvetés levétele a napirendről) a testület 1 igen, 10 nem szavazattal a 
napirenden hagyja. 
 
A képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodó szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Helyi adórendelet módosítása 
Előterjesztő: Jakab Gábor ov.        
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
3./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
4./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2009. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
5./ Római Limes világörökséggé nyilvánítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
 
6./ A./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása       
B./ KSZM/2010-10221 sz. pályázaton részvétel 
C./ Közfoglalkoztatási terv végrehajtása 
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor ov.       
 
7./ A 9/2010. (I. 27.) sz. Ök. határozat módosítása (6801/67 hrsz értékesítése) 
Előterjesztő: Markó József polgármester       



 
8./ Kisajátítási eljárás iránti kérelem visszavonása 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
9./ Telekalakítás jóváhagyása 3079/8,9,10 hrsz      
Előterjesztő. Markó József polgármester 
 
10./ Önkormányzati közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző      
 
11./ KMOP-2009 4.6.1/B Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása - pályázat 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
12./ KMOP 4.5.1. -2009 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése – pályázatírás, projektmenedzsment 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
13./ TESZ Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató      
 
Egyebek 
 
 
 
1./ Helyi adórendelet módosítása 
Előterjesztő: Jakab Gábor ov.        
 
Jakab Gábor ismerteti az előterjesztést. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB tárgyalta az előterjesztést és azért nem tettek javaslatot a 
mértékre, mert egyáltalán nem kívánnak mentességet adni. 
 
Mikesy György szerint amennyiben nem tudják támogatni az olyan tevékenységet ami a város javára válik, 
akkor beszűkítik a társadalmi mozgásokat. 
 
A testület 11 nem, 1 tartózkodással nem kívánja megadni a mentességet. 
 

16/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy nem támogatja Göd városában állandó lakóhellyel rendelkező, készenlétet ellátó önkéntes és 
létesítményi tűzoltók helyi adók alóli részbeni vagy teljes mentesítését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Dr. Pintér György ismerteti a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést.  
 
Markó József elmondja, hogy a vagyonadó eltörlése miatt kerül sor a rendelet módosítására és visszaállításra 
kerül az eredeti állapot.  
 
A testület a rendelet-módosítását 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 25.) sz. Ök. rendelete 
a helyi építményadóról szóló 



37/2006.(XII. 14.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 3/C §-ában a „3/A és 3/B §-ok  alkalmazásában” szövegrész helyébe a „3/A § alkalmazásában„ 
szövegrész kerül, 

Egyúttal 
 

a rendelet 3/A §-ából az „ és amelynek hasznos alapterülete a 180 m2-t nem haladja meg”,  
5.§ (1) bekezdés a. pontjából a „180 m2 felett m2-enként 600 Ft/m2 szövegrészek és  a 3/B §  

hatályukat vesztik. 
 

2.§ 
 
 Ez a rendelet 2010. január 1-től visszamenőleg lép hatályba.  
 

 
 

Jegyző      Polgármester 
 
 
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A költségvetés elkészítése hosszadalmas, sok szereplős munka, 
melynek elvégzését minden résztvevő kollegának megköszöni. A kiküldött anyaghoz képest van némi 
módosítás, mely a főösszegeken belüli átcsoportosítás. Amennyiben arra lehetőség lesz, akkor év közben 
fognak kompenzálni. A terv az, hogy a működést igyekezzenek a bevételekhez igazítani. Az állami 
támogatást helyi bevételekkel kell kiegészíteni ahhoz, hogy a tavalyi szinten tudják tartani a kiadásokat. 
Amennyiben nem növekszik az adósságállomány, akkor meg fognak felelni a kihívásoknak. A bérek és 
járulékok tekintetében is körültekintően kell eljárni, hiszen ez az egyik legnagyobb kiadási tétel. 
 
Dr. Pintér György ismerteti a részletes számadatokat. Az állami normatíva csökkent, viszont az árak és a 
költségek növekedtek. Ez az év választóvonalat jelent, hiszen a jövő évben megkezdődik a kötvény 
törlesztése. A közoktatásra éves szinten kb. 350-400 millió Ft kiegészítést kell az önkormányzatnak tennie, 
hiszen az állami támogatás csupán a költségek 60%-át fedezi. Ebben az évben nem terveztek 
létszámleépítéssel és szolgáltatás csökkentéssel. Beszerzés alatt van egy olyan szoftver, ami nagyobb 
áttekinthetőséget nyújt a költségvetés készítéséhez. A költségvetés tervezésével kapcsolatos bizonyos 
jogszabályok megváltoztak és ezért is volt nehéz elkészíteni a költségvetést. 
 
Dr. Szinay József megköszöni a kollégák munkáját. Elmondja, hogy a költségvetés készítésének folyamatát 
és magát a költségvetést is törvényesnek ítéli meg. Jelentős változás van abban, hogy a költségvetési hiány 
meg van jelenítve a rendeletben és a konkrét forrás is meg van hozzá jelölve. A PEKB többször tárgyalta a 
tervezetet és az intézményvezetőkkel is több egyeztető tárgyalás volt. Újdonság még a PEKB elnöki 
vélemény, mely formai előírás és az ÁSZ korábban hiányolta. Javasolja a költségvetés elfogadását. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva véleménye szerint ez a költségvetés jobb, mint a tavalyi volt. A számok a 
túlélést biztosítják. A bizottsági munkával kapcsolatban elmondja, hogy a bizottságok tettek javaslatokat, 
melyeket a PEKB elé terjesztettek.  
 
Markó József elmondja, hogy a hitelfelvétel, mint lehetőség benne van a költségvetésben, de nem kívánnak 
vele élni. A rendelet elfogadása nem hatalmaz fel senkit a hitel felvételére, azt külön meg kell szavazni. A 
TESZ költségvetéséből 41.270 eFt-ot át kell csoportosítani a tartalékba. A másik tétel a közmunkások 
alkalmazása, ami kiadási oldalként szerepel és betervezésre került. Ennek a bevételi oldala viszont nem 
került betervezésre.  
 



Mikesy György szerint a tényekből kell kiindulni. Tudomása szerint több településnek megszorító 
intézkedést kellett tenni, ezért örömmel látja, hogy a városban erre nincs szükség. Kérdése, hogy a kötvény 
törlesztése a minőség vagy a szolgáltatások rovására fog menni, mekkora összeggel kell számolni? 
 
Dr. Pintér György elmondja, az idei költségvetést vélhetőleg nem fogja érinteni a választás. Azt, hogy 
milyen irányban fognak változni a körülmények még nem tudják, így azt sem tudják, hogy milyen forrása 
lesz a kötvény törlesztésének. A költségvetésben részletesen szerepel a kötvény törlesztésének ütemezése. 
Az év közbeni változtatás lehetőségére mód van. 
 
Markó József szerint a településnek fontos, hogy az iparűzési adó a városban maradjon.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a költségvetésben szereplő sporttámogatási összeg nincs összhangban a 
sportrendelettel. Kéri, hogy kerüljön összhangba. A sportrendeletben két módon van megfogalmazva a 
támogatás kiosztása. Kéri, hogy ez kerüljön tisztázásra és pontosításra. Kérdése, hogy a GSE küldött 
pénzügyi beszámolót a bizottságnak? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy még nem jutott el hozzá. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy jelezni szeretné, hogy a GSE-nek még van elmaradása a 2008. évről. 
Tudomása szerint az, aki nem számolt el az előző évi támogatásról, az újabb támogatást nem kaphat. A 
Sportbizottság még nem kapta meg a beszámolót.  
 
Markó József szerint a sportolókat külön kéne választani a GSE-től. A GSE-nek a 12 milliós támogatás a 
működéséhez szükséges. A maradék összegből a Sportbizottság a többi egyesületet tudná támogatni. 
Javasolja, hogy a GSE-től ne vegyenek el támogatást, hanem inkább a Sportbizottság keretét emeljék meg a 
rendeletnek megfelelő összegre.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Sportbizottság felkérte őt arra, hogy írjon levelet a GSE elnökének és 
kérje be a bírósági bejegyzést, a tavalyi évi beszámolót és az ügyészségi vizsgálat eredményét. Javasolja, 
hogy az ÜJKB rendezze a sportrendeletben lévő ellentmondást. 
 
Pinczehelyi Tamás kéri a testület jóváhagyását ahhoz, hogy a sportbizottsági keretet megemeljék. A 
beérkezett támogatási igények jelentős része olyan egyesülettől érkezett, ami a GSE tagja. Ebben az esetben 
nem járna neki a sportbizottsági keretből támogatás.  
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy a GSE-nek az önkormányzattól kapott támogatás az alapkötelezettségekhez 
elegendő. Javasolja, hogy az elnök visszaérkezése után egy általános beszámolás történjen.  
 
Mikesy György szerint a pénzügyi és a szakmai beszámoló két különböző dolog. Az önkormányzatnak az 
alapfeladatot kell támogatnia.  
 
Sellyei Noémi elmondja, a szakfeladatok között még nem került átvezetésre bizonyos dolgok, kéri, hogy 
kerüljenek javításra. 
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II. 25.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja : 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, 



valamint az Önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő és gazdálkodó 
intézményeire terjed ki. 

  
2. § 
 (1) 

Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet 
az alábbiak szerint állapítja meg. 

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények 
külön-külön alkotnak egy- egy címet, amelynek felsorolását a 16. sz. melléklet tartalmazza. 

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása a szakfeladatok között (751153) önálló címet alkot, 
amelynek kiadási előirányzatait a többi címmel (szakfeladattal) együtt a 3. sz. melléklet tartalmaz.
A Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 1. sz. melléklet, a kiadási tételeit a 
3. számú melléklet 751164 szakfeladata külön soron tartalmazza. 

 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
3. § 
(1) 

A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
finanszírozási műveletekkel együtt 3 630 042 eFt-ban állapítja meg.  
Ezen belül : 
a felhalmozási jellegű bevételt 818 500 eFt-ban, 
a működési célú bevételt  2 741 675 eFt-ban. 

 Ebből : 
  Intézményi működési bevétel 482 678 eFt 
 ÖK sajátos működési bevétel 1 476 098 eFt 
 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  73 990 eFt 
 Felhalmozási célú pe. átvétel  7 000 eFt 
 Támogatások (működési és felhalmozási) 2 499 046 eFt 
 Ebből: Önkormányzatot megillető támogatás+SZKÖ     674 153 eFt 
            Támogatás értékű működési bevétel+SZKÖ      82 970 eFt 
            Támogatás értékű felhalmozási bevétel    384 276 eFt 
            Intézményfinanszírozás  1 316 377 eFt 
 Pénzforgalom nélküli bevétel (2009. évi pénzmaradvány)      379 010 eFt 

-Intézményfinanszírozás                                                       1 316 377 eFt 
(2) Felhalmozási bevételek érdekében nettó 56 000 eFt telekértékesítéssel számol a költségvetési 

évben. 
 

(3) 
 

Felhalmozási kiadásaihoz a megnyert pályázati pénzeszközöket (21. sz. melléklet) felhasználja az 
alábbiak szerint: (eFt-ban) 
Kerékpárutak fejlesztése pályázati pénzeszköz 151 304
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM.,Tóth Á.,Rómaiak útja, Honvéd sor,
Ifjúság köz) 48 709
Idősek otthona infrastruktúra-fejlesztés pályázati pénzeszköz 20 092
Belterületi utak fejlesztése 122 789
TEÚT pályázat-önkorm.szilárd burkolatú útjainak felújítása 20 562
K ompokhoz, révekhez vezető utak felújítása 6 403

 
(4) 

 
A felhalmozási kiadások önrészéhez a 2009. évi várható pénzmaradványból az alábbi összegeket 
betervezi: (eFt-ban) 
Kerékpárutak fejlesztése pályázati önrész 6 467
Csapadékvíz elvezetés (Nemeskéri KM.,Tóth Á.,Rómaiak útja, Honvéd sor, 
Ifjúság köz) önrész 1 495
Idősek Otthona infrastruktúra-fejlesztés pályázati önrész 5 432
Belterületi utak fejlesztése 6 681
TEÚT pályázat-önkorm.szilárd burkolatú útjainak felújítása 20 563
K ompokhoz, révekhez vezető utak felújítása 2 135

 
(5) 

 
A bevételek önkormányzati szintű összesítését és önállóan gazdálkodó intézményenkénti bontását 
az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

   



    4. §  
(1) 

A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
finanszírozási műveletekkel együtt 3 630 042 eFt-ban állapítja meg. 
Ezen belül: 
működési célú kiadást   2 720 237 eFt-ban 
felhalmozási jellegű kiadást     866 132 eFt-ban 

 Ebből : 
  Személyi juttatások 1 234 154 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulékok 310 816 eFt 
  Dologi jellegű kiadások 872 299 eFt 
  Ebből: Felhalmozási hitelek+ kötvény 

kamata 
 57 531 eFt

 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 501 878 eFt 
 Ebből: Támogatás értékű működési kiadás   23 241 eFt
             Működési célra pénzeszköz átadás               57 830 eFt 
             Felhalmozási célra pénzeszköz átadás   63 160 eFt
             Szociális juttatások   83 520 eFt
             Ellátottak pénzbeli juttatása   3 000 eFt
             Intézményfinanszírozás  1 316 377 eFt
 Felújítás                51 663 eFt 
  Felhalmozási célú  kiadások  262 919 eFt 

 Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalék 623 767 eFt  
 -Intézményfinanszírozás                                                     1 316 377 eFt   

 
  (2) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2010. 01. 01-i hatállyal az alábbiak szerint 

állapítja meg. 
 Címenkénti részletezése:   
 Polgármesteri Hivatal összesen: 70 fő  
 Polgármester 1 fő  
 Alpolgármester 2 fő  
 Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszám 67 fő  
 Településellátó Szervezet 487 fő  
 TESZ közalkalmazott főfoglalkozásban 443 fő  
 TESZ részfoglalkozásban 

TESZ időszaki 
                   35 fő 

        9 fő 
 

 
 
 

5. § 
 (1) 

Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési hiánya 26 194 eFt. További finanszírozási 
műveletként 43 673 eFt felhalmozási célú hitel tőketörlesztést vettünk figyelembe. Ezzel együtt a 
hiány összesen 69 867 eFt. Ezt az önkormányzat működési hitel felvételével kívánja rendezni. 

 
Göd Város Önkormányzatának önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és 
kiadásai 

 
6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát 3 179 134 eFt-ban állapítja 

meg. 
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a bevételek változását a 2. sz. 
melléklet, a bevételek szakfeladatok szerinti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

  
7. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 3 179 134 eFt-ban állapítja 

meg. 
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti és kiemelt 
tételenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.  

  
8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát 1 767 285 eFt-ban 

állapítja meg.  
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz., és költséghelyenkénti részletezését a 17. sz. 
melléklet tartalmazza. 

  



9.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1 767 285 eFt-ban 
állapítja meg. 
A kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, kiemelt tételenkénti és részben 
önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését a 18. sz. melléklet tartalmazza. 

 
 Költségvetési tartalék 

    
10.§ - A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés tartalék  előirányzatát 623 767 eFt-ban állapítja 

meg , amelyből a 
- Gödi Lakópark Víziközmű Társulat készfizető kezesség- vállalás 2010. évi része: 3 549 eFt 

 - Felhalmozási tartalék ezen kívül 486 841 eFt. 
 - Működési célú tartalék 133 377 eFt. A körzetfejlesztési támogatás a tartalék soron került 

tervezésre. 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
 

11. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 
9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott 
évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
12.§ 
(1) 

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. 

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja. 
(3) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a 

megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el. 
(4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott  

bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel 
rendelkeznek. 

 Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak 
mértékéig az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzaton belül 5 000 eFt összeghatárig az 
átcsoportosítás jogát a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át. 

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Rendszeres szociális, 
Rendszeres gyermekvédelmi, Munkanélküli ellátások, Eseti pénzbeli szociális és Eseti pénzbeli 
gyermekvédelmi ellátások szakfeladatok kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a 
Szociális Bizottságra ruházza át. 

(7) A 12. § (5) és (6) sz. bekezdésében foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, az azt 
követő első testületi ülésen -a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni. 

(8) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2010. évben összesen 16 000 eFt 
összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, 
amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. 

(9) A 2010. évi polgármesteri jutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 
javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg. 

  
13.§ Az év közben engedélyezett központosított pótelőirányzatok felosztásáról a Polgármester 

előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testület, amely alapján kerül sor a költségvetési rendelet 
módosítására. 

  
14.§ A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletét  

  - az I. félév végén, 
  - a II. félév végén kívánja módosítani 
 . 

15 .§ A Képviselő-testület az 5. sz. mellékletben szereplő felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását 
az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti. 

  



16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési 
támogatását - a pénzellátási terv alapján - 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak 
felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság engedélyével 
lehet. 

  
17.§ A Képviselő-testület a 2010. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges –a 

CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 
1 000 000 eFt. A Képviselő-testület által megállapított bérhitel felső határa 60 000 eFt. A hitel 
felvételéről a Képviselő –Testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt. 
 

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek tevékenységi körét alaptevékenységként 
határozza meg. 
 

19.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2010., 2011., 2012. évi működési és felhalmozási bevételeit 
és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint tervezi meg. 

  
20.§ A rendelet részét képezi az 1-21. számú melléklet az alábbiak szerint:  

1. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése önállóan gazdálkodónként 
2. Polgármesteri Hivatal bevételek alakulása 2009-ről 2010. évre 
3. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként 
4. 2010. évi költségvetési normatív támogatás   
5. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének felhalmozási bevételei és kiadásai  
6. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 
7. Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei szakfeladatonként 
8. 2010. évi költségvetési mérleg    
9. Több éves kihatással járó feladatok    

10. Göd Város Önkormányzat Gördülő tervezés 2010-2011-2012    

11. Göd Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, kiadásai 
12. 

 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel 

13. 
 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés működési-felhalmozási pénzeszköz átadás 

14. Előirányzat-felhasználási ütemterv 
15. Göd Város Önkormányzat hitelképességének vizsgálata 2010. 
16. Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje 
17. 

 
Településellátó Szervezet 2010. évi költségvetésének bevételei költséghelyenként és bevételi 
forrásonként 

18. 
 
Településellátó Szervezet 2010. évi költségvetésének kiadásai költséghelyenként és kiemelt 
tételenként  

19. Göd Város Önkormányzat 2010. évi adómentességek, kedvezmények 
20. Településellátó Szervezet 2010. évi létszám 
21. EU támogatással megvalósuló beruházások 

  
 Záró rendelkezések 

 
21.§ A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg. 

  
22. § 
(1) 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása 
során kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 

 
   Markó József                Dr. Szinay József 
                                       polgármester                    jegyző 
 



 
 
3./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző       
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Mikesy György kérdése, hogy mi indokolja, hogy egy-két szavazókörben többen vannak, mint a többiben.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy az igazolással szavazók részére kialakított szavazókörben törvényi előírás, 
hogy több tagja legyen.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

17/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a szavazatszámláló 
bizottságba az alábbi tagokat választja meg: 
 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI 
2010. országgyűlési képviselő-választás 

 
1. sz. szavazókör 

Szt. Hubertus Étterem Konf. Terem, Nemeskéri út 
33. 

Név Cím 
Nyilas Árpádné  Szamos u. 20. 
Vincze Dánielné  Fürdő u. 19. 
Bimbó Mihályné Kraszna u. 7. 

 
2. sz. szavazókör    Orvosi Rendelő, Cserfa u. 18. 

Név Cím 
Frey Lászlóné Cserfa u. 15. 
Köröskényi Antalné  Kölcsey F. u. 27. 
Gulyás Béláné  Kiss J. u. 33. 

 
3. sz. szavazókör  

József Attila Művelődési Ház, Pesti út 72. 
Név Cím 

Rosenzweig Mihály  Nagy I. u. 9. 
Deák Józsefné Arany J. u. 22. 
Pohl Béláné  Iván-Kovács u. 5. 
Forró Bianka  József A. u. 36. 

 
4. sz. szavazókör                    Óvoda, Béke u. 3. 

Név Cím 
Küllős Józsefné Hétvezér u. 17.  
Pató Istvánné  Török I. u. 2/a 
Nagyné Lacza Ágnes 
Ibolya  

Kossuth u. 35. 

 
5. sz. szavazókör Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81.

Név Cím 
Leitner Béláné  Dózsa Gy. u. 21. 



Nádasi Jenőné Palczer J. u. 2. 
Szádóczky Istvánné Katona J. u. 7. 
Turcsán Ádám Árvácska u. 18. 
Ács Sándor Péterné Szt. István u. 17 

 
6. sz. szavazókör              TESZ, Duna u. 5. 

Név Cím 
Kovács Miklósné Kisfaludy u. 14. 
Kozma Miklósné Regős u. 38. 
Stevánné Kelemen Judit Madách u. 5. 

 
7. sz. szavazókör 

Németh László Általános Iskola, Ifjúság-köz 1-3. 
Név Cím 

Lugossy Márta Mária  József u. 9. 
Patócs József  Kolozsvári u. 26. 
Oláh Zsuzsanna Akácfa u. 1/a 

 
8. sz. szavazókör                Ady Klub, Kálmán u. 13. 

Név Cím 
Román János Péter  Széchenyi u. 2. 
Kővári Józsefné  Kálmán u. 17. 
Beregi Jánosné Árpád u. 6/a 

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

Név Cím 
Tímár Istvánné Ady E. u. 70. 
Szabó Lászlóné Karolina u. 31. 
Reményi László Terv u. 43. 

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

Név Cím 
Majoros Erikné  Turista u. 25. 
Komáromi Róbertné  Csalogány u. 12. 
Kovács Györgyné  Deák F. u. 104. 

 
11. sz. szavazókör               Orvosi rendelő, Újtelep 

Név Cím 
Albert Pál  Sajó u. 1. 
Kissné Erdélyi Zsuzsanna  Balassi B. u. 9. 
Homoki Gáborné Zrínyi u. 8. 

 
12. sz. szavazókör  

Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81. 
Név Cím 

Erdész Ildikó  Szt. István u. 30. 
ifj. Erdész Imre  Szt. István u. 30. 
Zsóriné Józsa Júlianna Dózsa Gy. u. 27/A 

 
13. sz. szavazókör             TESZ, Duna u. 5. 

Név Cím 
Galambos István  Napsugár u. 23. 
Brumár György  Jósika u. 11. 
Mészáros Jánosné Szeder u. 22/c 
Kenessey Zoltán Árpád u. 14. 



 
14. sz. szavazókör 

Németh László Ált. Isk., Ifjúság-köz 1-3. 
Név Cím 

Nagy Károly Kolozsvári u. 31. 
Nagy Lívia Kolozsvári u. 31. 
Szinay Lilla Madách u. 8. 

 
15. sz. szavazókör 

Szt. Hubertus Étterem, Konferencia terem, 
Nemeskéri út 33. 

Név Cím 
Véninger Sándor  Kölcsey F. u. 18. 
Szekeres Józsefné Damjanich u. 12. 
Zsezserán Sándor Tóth Á. u. 35/b 

 
16. sz. szavazókör  

Szivárvány Bölcsőde, Komlókert u. 19-21. 
Név Cím 

Szabó Sándorné  Kádár u. 13. 
Boda Ilona Fenyves u. 15. 
Kis-Simon László Ipoly u. 2 

 
17. sz. szavazókör 

Huzella Tivadar Általános Iskola, Petőfi S. u. 48. 
Név Cím  

Lengyel György Béke u. 16. 
Csányi Atina Alkotmány u. 17. 
Csányi Viktória Török I. u. 4. 

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

Név Cím 
Halupka Mónika Klára u. 11. 
Tímárné Veres Erzsébet Ady E. u. 68 
Reményi Lászlóné Terv u. 43. 

 
 800. sz. szavazókör  

Huzella T. Ált. Isk., Petőfi u. 48. 
Szaszák Györgyné Tóth Á. u. 27. 
Boda Tamás Szilvás u. 16. 
Lőrincz Judit Pesti út 8. 

 
 
                                                                               Póttagok 

Név Cím 
Detre László Katona J. u. 13. 
Major Zsuzsanna Erzsébet u. 13. 
Mocsonoky Gábor  Deák F. u. 32. 
Pock Orsolya  Fenyves u. 27. 
Deme Gyuláné Kálmán u. 16. 
Sikes Kálmán Árpád u. 2/a 
Szekeres Máté Damjanich u. 8. 
Debrei Jánosné  Sajó u. 15. 
Kertész János  Révai u. 29. 

 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
4./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2009. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a kistérség tevékenységét nem bővítették, a 
működése folyamatos.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

18/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
5./ Római Limes világörökséggé nyilvánítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Ígéretet kaptak arra, ha nem felel meg a kezelési terv, akkor 
kiveszik a települést a világörökséggé nyilvánítás alá bevonandó területből. Javasolja, hogy a Zrínyi utcai 
belterületbe bevonandó területek sorsát rendezni kell. Célszerűnek tartaná a Jegenye utcában lévő romok 
megvizsgálását is.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy a világörökséggé nyilvánításnak van pénzügyi vonzata? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, nincs, a feltétel az, hogy a terület állapota nem romolhat.  
 
Szegedi Sándor szerint a város ennek a területnek a feltárására már nagyobb összeget fordított. 
 
Mikesy György szerint az anyagban az szerepel, hogy még nincs tisztázva a jogi helyzet. Meg kell majd 
vásárolni a területeket? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, a területek tulajdonosai megvannak és azért szavazták meg a védetté 
nyilvánítást, mert akkor rendeződik a terület sorsa. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

19/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a Göd határában lévő római erődmaradványok vizsgálatát a világörökségi cím elnyerésére 
benyújtott pályázathoz.  
Javasolja, hogy a pályázat előkészítésével egyidejűleg vizsgálja meg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a 
2769/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú területen lévő épületmaradványokat is. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: Markó József polgármester 
 Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
 
6./ A./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása       
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor ov. 
 
Dr. Kármán Gábor ismerteti az előterjesztést. 
 
Lenkei György megköszöni az előkészítő munkát.  
 
Mikesy György kérdése, hogy mennyiben érinti a megváltozott munkaképességűeket? 
 
Lenkei György elmondja, hogy a tervezéskor figyelembe veszik a fogyatékosokat is. 
 
Dr. Kármán Gábor elmondja, hogy az aktív korúak foglalkoztatását igénylők köréből kerülhetnek ki a 
résztvevők. A csökkent munkaképességűek foglalkoztatása más témakör. Amennyiben fogyatékos igényli 
ezt a fajta foglalkoztatást, akkor bekerülhet a rendszerbe. 
 
Mikesy György kérdése, készült felmérés a megváltozott munkaképességűekről? 
 
Lenkei György elmondja, hogy ilyen jellegű nyilvántartást vezetni nem lehet. Csak a mozgássérültekre van 
rálátásuk. Amennyiben ilyen ember az önkormányzathoz fordul, akkor messzemenőleg támogatni fogják.  
 
Mikesy György szerint a testület már határozott arról, hogy készüljön ilyen felmérés.  
 
Dr. Kármán Gábor elmondja, a felmérés csak önkéntes alapú lehet. Készült viszont egy szociális térkép, 
amiben szó van a fogyatékosokról is. 
 
Lenkei György felhívja a figyelmet arra, hogy három határozati javaslatról kell szavazni.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

20/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A.§ (1) bekezdésében foglalt 
hatáskörében eljárva elfogadja Göd Város Önkormányzatának 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási tervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 

21/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a Településellátó Szervezet által benyújtandó a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása című KSZM/2010-10221 számú pályázaton való részvételt. Felkéri a Településellátó Szervezet 
vezetőjét, hogy a pályázatot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2010. évben kiírt pályázati 
feltételeinek megfelelően nyújtsa be 6 órás munkakörben való foglalkoztatásra, 82.500 Ft/fő/hó bér + 
járulékai támogatás összegben. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 

22/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2010 évi Közfoglalkoztatási Terv alapján a Településellátó Szervezetet megbízza a közcélú foglalkoztatás 
pénzügyi valamint egyéb adminisztratív és szervezési feladatainak lebonyolítására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
Szünet 
 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva elmegy, Dr. Pintér György, Mikesy György nem jött vissza. 
 
 
7./ A 9/2010. (I. 27.) sz. Ök. határozat módosítása (6801/67 hrsz értékesítése) 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület név szerinti szavazással 9 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést 
 

23/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
9/2010.(I. 27.) sz. Ök. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József Polgármester 
 
 

24/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 6801/67 hrsz. alatt felvett, természetben 
2131 Göd, Huzella T. u. 9. szám alatti, 1000 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület besorolású ingatlant ½ 
arányban Pető Szilvia (2131 Göd, Szálender tanya 1. szám alatti lakos) ½ arányban Kardos Zoltán (1081 
Budapest, Népszínház u. 16. II/6. szám alatti lakos) részére értékesíti bruttó 7.500.000.-Ft vételárért. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Felhatalmazza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet az adásvételi szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a 
földhivatali eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
8./ Kisajátítási eljárás iránti kérelem visszavonása 



Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

25/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába felvett Göd külterület 018/9., 018/10., 018/16., 018/19., 
018/20., 018/21., 018/22., 039/12., 039/19., 037/1., Göd belterület  6226., 6956/6, 6956/5 hrsz-ú ingatlanok 
tekintetében a kisajátítási kérelmet visszavonja tekintettel arra, hogy az ingatlanok tulajdonosaival a 
kisajátítási eljárás megindítását követően kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kötött.  
 
2./ A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába felvett, Göd külterület 018/12., 018/13., 018/14., 
018/17 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a kisajátítás iránti kérelmet visszavonja azzal a feltétellel, ha az 
ingatlanok tulajdonosaival a szerződés aláírásra kerül.  
Kéri a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Hatósági Főosztályát, hogy a Közigazgatási 
hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. tv. 32.§(3) b) pontja alapján a határozat 2. pontjában megjelölt 
ingatlanok tekintetében 2010. május 31. napjáig a kisajátítási eljárás felfüggesztésére kerüljön sor, ugyanis 
várhatóan ezen időpontig az ingatlantulajdonosokkal a végleges adásvételi szerződés aláírására kerül sor. 
 
Felhatalmazza a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a kisajátítással kapcsolatos kérelem 
visszavonása, illetve az eljárás felfüggesztésére irányuló eljárásban Göd Város Önkormányzatának 
képviseletére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
9./ Telekalakítás jóváhagyása 3079/8,9,10 hrsz      
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy az utcanevek legyenek legközelebb feltüntetve. 
 
Mikesy György, Dr. Pintér György visszajön. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

26/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A tulajdonát képező, a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába felvett alábbi ingatlanok 
telekalakítását és művelési ág (megnevezés) módosítását határozza el: 
 

Változás előtt Változás után 
Hrsz. Művelési ág Terület Helyrajzi 

szám 
Művelési ág Terület 

3079/3 Kivett út 550 m2 3079/8 Kivett közterület 1662 m2 
3079/5 Kivett közterület 2 ha 1066 m2 3079/9 Kivett közterület 2009 m2 
3079/6 Kivett út 287 m2 3079/10 Kivett közterület 1ha 8232 m2 
 Összesen 2 ha 1903 m2   2 ha 1903 m2 
 



A 3079/8 hrsz-ú ingatlan megnevezését „Kivett közterület” megnevezésből „Beépítetlen terület” 
megnevezésre módosítja. 
 
A 3079/9 hrsz-ú ingatlan megnevezését „Kivett közterület” megnevezésből „Beépítetlen terület” 
megnevezésre módosítja.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a változás átvezetéséhez szükséges okiratok aláírására, valamint az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetésre Dr. Nyitrai Judit ügyvédet (PMÜK: IX./893., 2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.). 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
10./ Önkormányzati közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző      
 
Dr. Pintér György észrevételezi, hogy a pedagógiai szakszolgálatnál nincs megbontva, milyen településről 
járnak oda a gyerekek.  
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy csak a kistérség településeinek gyerekei vannak külön feltüntetve.  
 
Dr. Pintér György szerint a 32. oldalon a szükséges lépéseknél, beavatkozásoknál fel van tüntetve, hogy a 
kisebbségi önkormányzat képviselőjét is be kell vonni. Meghatározó a Szerb Kisebbség ebben a tekintetben? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy jelenleg nem, de még előfordulhat. Kérdése, hogy felolvassa a határozati 
javaslatot? 
 
Markó József kéri, hogy legyen felolvasva a javaslat. 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 

 
27/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, elfogadja a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által 2010. februárban készített Göd város  
Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervét. 
 
Felkéri a közoktatás intézmények vezetőit az abban foglaltak végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz 
szükséges hiányzó feltételek biztosítására vagy, a fenntartó felé a megteremtésre vonatkozó kérések 
megfogalmazására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: közoktatási intézményvezetők 
 
 
 
11./ KMOP-2009 4.6.1/B Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása - pályázat 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Pinczehelyi Tamás kérdése, hogy ez a pályázat már lezárult? 
 



Popele Julianna elmondja, hogy a pályázat már lezárult és többször döntöttek a részvételen. Az önrészről 
szóló határozat hiánypótlásként benyújtható.  
 
Pinczehelyi Tamás kérdése, hogy a projektmenedzsment díja saját költségből kerül kifizetésre? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a pályázatból kerül kifizetésre.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a projektmenedzsment részére nem kell külön megszavazni a díjazást, mivel azt a 
pályázat tartalmazza és arról a testület nem dönthet. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a díjakat maga a pályázat tartalmazza. Azért van szükség a külön döntésre, 
hogy a polgármester felhatalmazást kapjon a szerződés aláírására.  
 
Markó József szerint kisebb összeget meghatározhat a testület, hiszen a kiírásban csak a maximum van 
meghatározva.  
 
Dr. Pintér György szerint az első szavazás az önrész biztosításáról szól. A második határozatnál be lehetett 
volna tenni egy kiegészítést, ami pontosítaná a projektmenedzsment díjazását és annak fedezetét. Úgy legyen 
meghatározva, hogy a projektmenedzsment díja az elnyert támogatásból és az önrészből kerül kifizetésre. 
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

28/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
dönt arról, hogy a KMOP 4.6.1/B-2009 „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” pályázaton 
részt kíván venni, melynek helyszíne és célja: 2131 Göd, Rákóczi út 23. (Hrsz.: 7172), Kastély központi 
óvoda kapacitás bővítése.  
 
Projekt összege:    186.328.778 Ft 
Igényelhető támogatás (max.)   100.000.000 Ft 
Önrész:          86.328.778 Ft 
 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 86.328.778 Ft önrészt a 2010. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 

29/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a KMOP 4.6.1/B-2009 „Közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatása” pályázat megírására, megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésére és a projektmenedzsment 
feladatok ellátására a Lucky Team Consulting Szolgáltató Kft. -vel (5630 Békés, Mátra u. 20.) kössön 
szerződést az alábbiak szerint: 
 
Pályázatírás    1.520 eFt + Áfa 
Megvalósíthatósági tanulmány  1.280 eFt + Áfa 
Projektmenedzsment   2.400 eFt + Áfa 
 
A vállalkozói díj fedezete - nyertes pályázat esetén - a projektmenedzsment és a megvalósíthatósági 
tanulmány esetében az elnyert pályázati támogatás és a 2010. évi költségvetésben szereplő pályázati önrész, 
a pályázatírás esetében pedig a 2010. évi költségvetés. 



A vállalkozói díj kizárólag nyertes pályázat esetén illeti meg a vállalkozót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
 
12./ KMOP 4.5.1. -2009 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése – pályázatírás, projektmenedzsment 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy az előzőhöz képest kerüljön módosításra a határozat 
szövege. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

30/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a KMOP 4.5.1-2009 „Szociális alapszolgáltatások és Gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” pályázat megírására, megvalósíthatósági tanulmány 
elkészíttetésére és a projektmenedzsment feladatok ellátására Tarkovács Anita Eszter egyéni vállalkozóval 
(5630 Békés, Mátra u. 20.) kössön szerződést az alábbiak szerint: 
 
Pályázatírás    Nettó támogatási összeg 3,2 %-a + Áfa 
Megvalósíthatósági tanulmány  1.350 eFt + Áfa 
Projektmenedzsment   2.400 eFt + Áfa 
 
A vállalkozói díj fedezete - nyertes pályázat esetén - a projektmenedzsment és a megvalósíthatósági 
tanulmány esetében az elnyert pályázati támogatás és a 2010. évi költségvetésben szereplő pályázati önrész, 
a pályázatírás esetében pedig a 2010. évi költségvetés. 
A vállalkozói díj kizárólag nyertes pályázat esetén illeti meg a vállalkozót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
13./ TESZ Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató      
 
Dr. Hetényi Tamás ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

31/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Településellátó Szervezet Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

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

 



 
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 
Létrehozásáról rendelkező határozat:            6/1982 Tanácshatározat 
 
2. A költségvetési szerv jogállása, vezetőjének kinevezési rendje: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ez alapján az illetékes cégbíróságon cégbejegyzésre 
nem kötelezett. 
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 
 
3.  A költségvetési szerv székhelye:  2132 Göd, Duna u. 5. 
A költségvetési szerv telephelyei: 
                               2133 Sződliget hrsz, 066/5/6 ( külső telephely) 
          2131 Göd, Kinizsi u. hrsz. 6602 ( strand) 
                      2131 Göd, Petőfi S. u. 48 (konyha) 
          2132 Göd, Ifjúság u. 1-3 (konyha) 
          2131 Göd  Petőfi Sándor u. 49. (HT Tornacsarnok ) 
                                                          2132 Göd Ifjúság u. 1-3. (BJ Sportcsarnok )    
4. Alapvető szakágazata: 

841116 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai. 
 
5. A költségvetési szerv fenntartója és alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

Göd Város Önkormányzata 
       2131 Göd, Pesti u. 81. 
 
6. 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.) Bankszámlaszámai: 10700323-44107309-51100005 (költségvetési számla) 
 10700323-44107309-52000001 (pályázati alszámla) 
 10700323-44107309-52100008 (könyvtár alszámla) 
 10700323-44107309-52200005 OFA pályázati bankszámla családsegítő) 
 10070323-44107309-52300002 (Kastély Óvoda étkezési térítési díj) 
 10700323-44107309-52400009(Kincsem Óvoda étkezési térítési díj)  
 10700323-44107309-525000006 Szemétszállítási díj 
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. 

 
7. A költségvetési szerv tevékenység jellege szerinti besorolása: 
      Közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény, közüzem 
 
8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 



Szakmai feladatait, létszám- és bérgazdálkodását önállóan, az igazgató irányításával látja el. 
 
9. A költségvetési szerv tevékenység típusa  
       9.1.  Alaptevékenységek 

• Iskola egészségügyi ellátás 
• Védőnői szolgálat   
• Temetők fenntartása (közüzemi tevékenység) 
• Lakossági szemétszállítás (közüzemi tevékenységség) 
• Iskolai, óvodai étkeztetés  
• Balázsovits J. Sportcsarnok üzemeltetése 
• Önkormányzati ingatlankezelés (az önkormányzat által kezelésbe átadott ingatlanok 
esetében)  

       9.2. Kiegészítő tevékenységek 
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. 
• Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás 
• Egészségházak fenntartása 
• Labor 
• Gépjármű üzemelés 
• Üdülői, tábori, munkahelyi étkeztetés,  
• Egyéb vendéglátás 
• Városi közúti személyszállítás 
• Huzella T. Tornacsarnok  
•  Melegvizű strand üzemeltetése 
• Gázpalack forgalmazás 
• Albérlők Házának működtetése 
• Gondnoksági feladatok ellátása (Szakmai felettese a jegyző.) 
• Mezőőri feladatok (Szakmai felettese a jegyző által átruházott hatáskörben a Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Osztályának vezetője.) 
• Közmunkások foglalkoztatása 
• Dunaparti Nyaralóházak működtetése 
• Útkarbantartás biztosítása közüzemi szolgáltatás) 
• Lakossági szennyvíz szivattyúk kezelése közüzemi szolgáltatás) 
• Dunaparti (Széchenyi) vizesblokk idény jellegű üzemeltetése 
• Parkfenntartás, erdőgazdálkodás közüzemi szolgáltatás) 

A felsorolt tevékenységek szakfeladatait az 1. sz. függelék tartalmazza 
9.3.. Kisegítő tevékenységek 

A Szervezet ennek keretében az alábbi, önállóan működő, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező 
önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységét: 

 pénzügyi,- gazdasági ügyeinek intézése,  
 könyvelés,  
 a beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése, 
 a vagyonnyilvántartásának vezetése,  
 a teljes pénzforgalom biztosítása,  
 az önállóan működő költségvetési intézmények önálló bérgazdálkodási hatáskörének 

megtartása mellett a munkaügyi, bérgazdálkodási feladatok ellátása valamint az intézmények 
ingatlanjainak karbantartását 

 
Oktatási intézmények: 

• Kincsem Óvoda 2132. Göd, Lenkey u. 13-19 
• Kastély Központi Óvoda 2131. Göd Béke u. 3. 
• Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2132. Göd Ifjúság u. 1-3. 
• Huzella Tivadar Általános Iskola 2131. Göd Petőfi Sándor u. 48. 
• Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2132. Göd Ady Endre u. 6. 



 
Szociális intézmények: 

• Városi Bölcsőde 2132 Göd, Komlókert u. 19-21. 
• Alapszolgáltatási Központ 2131. Göd Vasvári Pál u. 9. 
 

Kulturális intézmények: 
• József Attila Művelődési Ház 2131. Göd Pesti út 72. 
• Göd Városi Könyvtár 2131. Göd Pesti út 72. 

Az önállóan működé költségvetési szervek szakfeladatait az 2. sz. függelék tartalmazza 
 
   9.4.  Vállalkozási tevékenység: 
A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. 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. 
Ingatlanok: 
- 2132 Göd, Duna u. 5. központ   Helyrajzi száma: 4384  Területe:  2653 m2 

- 2133 Sződliget külső telephely   Helyrajzi száma: 066/5/6 Területe: 4519m2 

- 2131 Göd,Kinizsi u. strand   Helyrajzi száma: 6602 Területe:33975 m2 

- 2131 Göd, Pázmány P. u. 5. temető  Helyrajzi száma: 936 Területe:  5129 m2 

- 2131 Göd, Pesti út. temető               Helyrajzi száma: 2527 Területe:  3620 m2 

- 2132 Göd, Jácint u. temető              Helyrajzi száma: 4032 Területe:  1287 m2 

- 2131 Göd, Nemeskéri út temető   Helyrajzi száma: 1829/1/2  Területe: 5409 m2 

- 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3 BJ Sportcsarnok Helyrajzi száma: 4362 Területe: 2361 m2         
- 2131 Göd, Pesti út 81. egészségház  Helyrajzi száma: 206/1 tulajdoni hányad 234 m2 

- 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. egészségház     Helyrajzi száma: 4374    tulajdoni hányad 79m2 

- 2131 Göd, Munkácsy M. u.1. egészségház  Helyrajzi száma: 6502    Területe:   720 m2 

-            2131 Göd Petőfi Sándor u. 48. konyha      Helyrajzi száma: 394       Területe:  572m2 

-           2132 Göd Ifjúság u. 1-3. konyha                          Helyrajzi száma: 4362      Területe: 537m2 

- Göd Város Önkormányzat vagyonrendelete szerinti további bér- és szociális lakások és egyéb ingatlanok. 
 

Ingó vagyon: 
Az intézmények, szakfeladatok leltár és vagyonmérleg szerinti tárgyi eszközei (gépek, berendezések, 
felszerelések), ezen kívül egyéb immateriális javak (szellemi termékek). 
A Településellátó Szervezet vagyonkezelésében van továbbá valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv – fentebb felsorolt intézmény - ingó és ingatlanvagyona. 
Valamennyi ingatlan és ingó vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
A vagyonhasznosítási kérdésekben a fenntartó vagyonrendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 
 
Bérelt ingatlanok: 
2131 Göd Petőfi Sándor u. 49 tornacsarnok     Helyrajzi száma: 378         Területe:  8267 m2    
2131. Göd Hernád u 1. Albérlők Háza               Helyrajzi száma: 1835/1   Területe    768 m2 

2132. Göd Jósika u.   Dunaparti Nyaralóházak   
2132. Göd Felsőgödi csónaktároló 
            
11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A költségvetési szerv tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat, s az intézmény 
vezetője egy személyben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
Az alkalmazottak munkajogi helyzetére elsődlegesen a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen 
módosított 1992. XXXIII. tv. (Kjt), a Munka Törvénykönyve, valamint jelen alapító okirat, a velük kötött 
kinevezés (munkaszerződés) az irányadó.  
 
12. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv képviseletét az igazgató, távollétében általános helyetteseként a főkönyvelő látja el. 



A hivatalos levelezés, vagy jognyilatkozat úgy történik, hogy az intézmény fejlécével ellátott papírra az 
intézmény vezetője, vagy általános helyetteseként a főkönyvelő személy nevét kell feltüntetni és nevezett  
aláírásával, a körbélyegzővel hitelesíti. 
Kiadmányozási joggal amennyiben egy aláírás elégséges vagy az igazgató, vagy a főkönyvelő ír alá. Banki 
tranzakcióknál, munkaügyi iratoknál a Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltakat kell alkalmazni. 
 

Göd, 2010. február 17. 
 
 
 Markó József        dr. Szinay József 

 polgármester                    jegyző 
 
 

 Záradék: a Településellátó Szervezet fenti Alapító Okiratát Göd Város Önkormányzata 2010. február 
24 -i ülésén    /2010. sz. Ök. határozatával hagyta jóvá. 

  
 Ezzel egyidejűleg a    sz. Ök határozat hatályát veszti. 
  
 Hatályos:  2010. január 1-től 
 
 

1. sz. Függelék 
 
 A költségvetési szerv szakfeladatai: 
• 021000  Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
• 331200  Ipari gép, berendezés javítása 
• 331500  Hajó, csónak javítása 
• 331700  Egyéb közlekedési eszköz javítása 
• 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 
• 477800  Egyéb máshová nem sorolt 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 máshová nem sorolt szálláshely-szolgáltatás 
• 562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
• 562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
• 562916  Üdülői, tábori étkeztetés 
• 562917  Munkahelyi étkeztetés 
• 562920  Egyéb vendéglátás 
• 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 
• 841336  Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását segítő támogatások 
• 841403  Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 
• 841906  Intézményfinanszírozás 
• 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 
• 931102  Sportlétesítmények működtetése 
• 932911  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
• 960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
 

2 .sz. Függelék 
 
Az önállóan működő költségvetési szervek szakfeladatai: 
479901  Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél;  
562912  Óvodai intézményi étkeztetés; 
562919  Egyéb étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés; 
562917  Munkahelyi étkeztetés;  
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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;  
856011  Pedagógiai szakszolgáltató: 
856012  Korai fejlesztés, gondozás 
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; 
889109  Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások: 
889201  Gyermekjóléti szolgáltatás 
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 máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás;  
932919  Máshová nem sorolt szórakoztatási tevékenység. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
Egyebek 
I./ Széchenyi Csárda bérleti szerződés 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Az épület a város tulajdonában maradna, a vállalkozók csak 
üzemeltetnék a vendéglőt. A szerződés csak 2 évre kerülne megkötésre és a mostani bérlővel kötött 
szerződés végéig, azonos feltételek mellett szólna, utána pedig az eredmények függvényében lehetne a 
szerződést meghosszabbítani.  
 
Szegedi Sándor kérdése, hogy a Kft bejegyzése megtörtént már? A két tag rendelkezik vendéglátós múlttal? 
 
Mikesy György szerint a csárda jövője bizonytalanná válik, ha olyannal kötnek szerződést, akinek a 
bejegyzése még csak folyamatban van és nem tudni, hogy rendelkeznek-e megfelelő szakmai tapasztalattal. 
Szeretné, ha biztos alapokon állna a csárda működtetése. 
 
Markó József elmondja, a tárgyalásokon elhangzott az is, hogy a vízen lévő úszómű is esetleg 
megszüntetésre kerüljön.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a bejegyzés alatt lévő céggel is lehet szerződést kötni. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint amennyiben új bérleti szerződést kötnek, akkor annak alaposabbnak kell lennie. 
Első sorban a cégnek bejegyzettnek kellene lennie és látni kéne a bérleti szerződés-tervezetet. 
 
Mikesy György csak azt kifogásolja, hogy a vállalkozók nem rutinosak.  
 
Szegedi Sándor szerint most a korábbi, rossz és sokak által kifogásolt helyzet megszüntetéséről van szó. 
Véleménye szerint egy új konstrukcióval az önkormányzat csak nyerhet, hiszen az épület jelenleg nagyon 
rossz állapotban van. 
 



Markó József szerint az elviekről most is beszélhetnek, a konkrét szerződést pedig a testület elé kell 
terjeszteni. 
 
Kovacsik Tamás szerint most mégis szavazni kell, hogy a polgármester tárgyalhasson.  
 
Pinczehelyi Tamás egyetért azzal, hogy a csárda dolgát minél hamarabb rendezzék, a kifogás a szokásos 
eljárás hiányára vonatkozott. Készüljön egy szerződés-tervezet, ami a szokásos rend szerint a bizottságokat 
végigjárja. 
 
Markó József elmondja, hogy a másik épület bérleti szerződése is lejárt, amit meg kell hosszabbítani. Ebben 
az ügyben is folynak a tárgyalások, hiszen új szerződést kell kötni. 
 
Mikesy György nem kapott választ arra, hogy miért nem pályáztatták meg a csárda üzemeltetését? 
 
Markó József elmondja, hogy azért, mert a korábbi bérlő csak ezzel a feltétellel akart elmenni. A cégnek 
lehetősége lett volna arra, hogy a korábbi bérlő céget megvegye és akkor az önkormányzatnak nem lenne 
beleszólása sem. 
 
Kovacsik Tamás javasolja, hogy amennyiben  az szükséges, akkor hívjanak össze rendkívüli ülést. 
 
Markó József összefoglalja az elhangzottakat.  
 
A testület a javaslatokat 11 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

32/2010. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy határoz, hogy a tulajdonában lévő, 525 hrsz-ú, Széchenyi Csárda megnevezésű ingatlant az 
előterjesztésben rögzített feltételekkel a gödi székhelyű, Zöld Duna Kft. részére bérbe adja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: 2010. március 01. 
Felelős: polgármester  
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

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