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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése  
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy a személyi kérdések mit jelent? 
 
Markó József elmondja, hogy két a testület által kinevezett személy kérte, hogy más munkakörbe 
alkalmazzák, ezért kell dönteni róla.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy az Kincsem Óvoda mennyezet felújításának pótigényét csatolják a TESZ 
pótigények közé. 
 
Dr. Pintér György a Fiducia kötvénnyel és a bérmaradvánnyal kapcsolatos előterjesztést kéri felvenni. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ KEOP-2012-5.5.0/B pályázat előkészítése – Kincsem Óvoda felújítása, épületenergetikai fejlesztése  
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
2./ Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
3./ Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő. Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
4./ Az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök       
 
5./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
6./ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
7./ Magánóvodák támogatásáról szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző   / 
 
8./ 2013. évi belső ellenőri munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző     
 
9./ A 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített intézkedési terv elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
10./Önkormányzati hozzájárulás kérése a 6321/A-4 hrsz-ú ingatlan ajándékozásához 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
11./ Városi ünnepségek tervezete 2013. évre 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző   
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12./ Teleki Pál utca, Terv u – Ilka patak közötti szakaszon megvalósult szilárd burkolatú út 
előkészítési munkáihoz (martaszfalt útalap) lakossági hozzájárulás 
Előterjesztő: Szabó Csaba képviselő   
 
13./ Huzella Tivadar Általános és Két tanítási nyelvű Iskola tornacsarnok parketta felújítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
14./ TESZ pótigényei 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató   
 
15./ Személyi kérdések  
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Egyebek 
 
 
 
1./ KEOP-2012-5.5.0/B pályázat előkészítése – Kincsem Óvoda felújítása, épületenergetikai fejlesztése  
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a testület már korábban is foglalkozott ezzel a 
kérdéssel. Felmerült, hogy amennyiben pályázatot nyújtanak be energetikai fejlesztésre, akkor szükséges a 
felújítási terv elkészítése is. Volt helyszíni bejárás is. A pályázat 85%-os támogatottságú, de az sincs kizárva, 
hogy ezt megemeljék. Pontos bekerülési összeget csak a felújítási tervek elkészülte után tudnak mondani. 
Bemutatja a meghívott vendégeket.  
 
Szegőfi Péter bemutatkozik. A mostani megbízásuk a Kincsem Óvoda és a sportcsarnokok energetikai 
auditjára vonatkozott. A sportcsarnokban meg kell oldani a szellőzést, a hőszigetelése megfelelő, de 
probléma még a fűtés is. Megoldásként a levegős hőszivattyús rendszert javasolja. Az iskola mellett található 
kazánház tetejére el lehetne helyezni a hőszivattyúkat. Ezzel a rendszerrel a nyári hűtést is meg lehetne 
oldani. Megvizsgálták a Kincsem Óvoda három épületét is. A legproblémásabb az úttal párhuzamos épület, 
amin szinte mindent fel kell újítani. A belső épületénél szükség van hőszigetelésre is. Jelenleg a pályázatok 
társadalmi vitára vannak bocsátva, várhatóan december közepén kerül kiírásra.  
 
Reszegi István bemutatkozik. A beruházási osztály az alapfeltárásokat elkészítette. Az alapozások 
megfelelőek. Két épület műszaki állapota javításra szorul. A főépületnél falnedvesedést tapasztaltak, amit 
meg kell oldani. A másik két épülettel még nem tudtak alaposan foglalkozni. Az ajánlatukban vállalták a 
tervek és a költségbecslés elkészítését, összhangban az energetikai audit megállapításaival. A felújított 
épületnél mérlegelni kell a hőszigetelés elkészítését.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és támogatta azt. Kérdése, hogy nyáron mi 
történik a használati melegvízzel?  
 
Szegőfi Péter elmondja, hogy amennyiben nem használják, akkor van rá lehetőség, hogy lezárják azokat.  
 
Hlavács Judit egyetért azzal, hogy valamit kezdeni kell az óvodával. Kérdése, hogy mennyi ideig tart a 
tervezés, hogy már most el kell kezdeni? Mennyire elfogadható az, hogy a sportcsarnokot és az óvodát egy 
pályázaton belül nyújtsák be? Az óvodában praktikus megoldás a padlófűtés? 
 
Szegőfi Péter elmondja, hogy az óvodában véleménye szerint teljesen biztonságos megoldás a padlófűtés. 
Véleménye szerint egy pályázaton belül több projektet is be lehet nyújtani. Az építészeti, felújítási költségek 
az óvodánál fognak jelentkezni a sportcsarnoknál nem. 
 
Reszegi István elmondja, hogy 30 napos teljesítési határidőt vállaltak a tervek elkészítésére.  
 
Lenkei György szerint a problémát meg kell oldani. 
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Markó József szerint a város a felmerült lehetőségeket mindig kihasználta.  
 
Kovacsik Tamás kérdése, hogy napkollektor fedését fedezi a projekt? 
 
Szegőfi Péter elmondja, hogy az összköltséghez képest ez nagyon kicsi rész lesz és a pályázat része lesz.  
 
Markó József szerint a napelemes megoldás jobb lenne. 
 
Reszegi Péter elmondja, hogy a felület nagy része napelem lesz.  
 
Rábai Zita kifogásolja, hogy későn kapták meg az anyagot és nem tudták megfelelően átnézni. Véleménye 
szerint nem a benyújtás sorrendje, hanem a minősége fog számítani. Szeretné megvizsgálni a műszaki 
tartalmat és azt szakértővel egyeztetni. Véleménye szerint egy alapos vitát megérdemelne ez a téma. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy az anyag teljes részleteiben a testület elé fog kerülni. Most arról kell dönteni, 
hogy elkészíttetik a felújítási tervet.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

180/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
elfogadja, hogy 
• Göd Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretében kiírt KEOP-2012-5.5.0/B „Energetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva” című pályázaton részt vegyen; 
• a pályázatot a Kincsem Óvoda három épületének energetikai fejlesztésére kívánja benyújtani; 
• felhatalmazza a Polgármestert, hogy az engedélyes tervek elkészítésére 2.520.000 Ft + Áfa összeggel 
kössön szerződést a REProjekt Építésziroda Kft-vel (1139 Budapest, Röppentyű u. 73/B.).  
• A tervezési díj pénzügyi fedezete a 2012. évi költségvetés, feladattal nem terhelt működési tartalék. 
 
Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
Kovacsik Tamás elmegy. 
 
 
2./ Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Jakab Gábor részletesen ismerteti a rendelet módosítás tartalmát.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta és elfogadta a rendeletet-tervezetet. Kiegészítették azzal, 
hogy azok is fizessenek díjat, akik fúrt kutat használnak és életvitel szerűen használják az ingatlant, azok 
évente 20 m3 átalányt fizessenek.  
 
Rábai Zita szerint senkit nem érhet meglepetésként a díjemelés, mivel az már korábban is megjelent, mint 
tervezet. Nem tartja igazságosnak azt, hogy az utolsó pillanatban rákötőknek díjat engedjenek el.  
 
Markó József szerint annak is kell talajterhelési díjat fizetni, aki locsolásra használja a vizet és nem terheli 
vele a környezetet.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a tízszeres emelés egy 2012-es törvénymódosítással került be a rendeletbe.  
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Rábai Zita kérdése, hogy mit jelent az, hogy elvileg nem fordulhat elő? Véleménye szerint ez teljesen 
szubjektív megfogalmazás és ilyen nem kerülhet be a rendeletbe. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a díjból levonható az igazoltan elszállított szennyvíz és a vízmű is levonja a 
locsolási kedvezményt. Véleménye szerint nem szabad azokat büntetni, akik önhibájukon kívül nem tudnak 
rákötni a csatornára.  
 
Jakab Gábor ismerteti a módosítási javaslatokat, amelyek a PEKJB ülésén hangzottak el.  
 
Rábai Zita szerint a rászorulókat másként kellene támogatni, úgy, hogy rá tudjanak kötni a csatornára.  
 
Markó József szerint meg lehet ezt az ötletet fontolni.  
 
Forró Gábor az ötletet ő is megfontolásra javasolja.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd város Képviselő-testületének 23/2012. (XI. 30.) rendelete 
a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a. 
pontjában valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) és 26. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A talajterhelési díjról szóló 43/ 2006. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tdr.) 1.§-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„1. § 
A rendelet hatálya Göd város közigazgatási területén a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott 
kibocsátókra (vízfelhasználókra) terjed ki.” 
 

2. § 
(1)  Tdr. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„ (1) A talajterhelési díj alapja a Ktd. 12.§ (2) bekezdésében meghatározott vízmennyiség, csökkentve a 
locsolási célra felhasznált, e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott vízmennyiséggel.” 
(2) Tdr. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. 12.§ (3) bekezdése alapján 1200 Ft/m3.”  
(3) Tdr. 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(4) A talajterhelési díj mértéke e rendelet (2) bekezdésében szereplő egységdíj mérték és a (3) bekezdésében 
meghatározott területérzékenységi szorzó szorzata, azaz 1800 Ft-/m3.” 
(4) Tdr. 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(5) Annál a vízfelhasználónál, aki nem vezetékes ivóvízrendszerből vételezi a vizet és bekötési mérőórája 
sincs - feltéve, hogy az általa életvitelszerűen használt ingatlanon működőképes fúrt kút található – évente 20 
m3 átalány-vízfogyasztást kell figyelembe venni.” 

 
3. § 

(1) A Tdr. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) Vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiséget le kell vonni a 
talajterhelési díj alapjából feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodást hitelt érdemlően igazolja.” 
(2) A Tdr. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) A talajterhelési díj alapjának megállapítása során - a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása 
esetén - a vízvezeték-meghibásodás hónapjára eső vízmennyiségként a vízvezeték meghibásodásának éve 
előtti év vízfogyasztásának 1/12 részével megegyező mérték vehető figyelembe.” 
(3) A Tdr. 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(5) Mentesül a 2. § (4) bekezdésében meghatározott díjösszeg 90 %-ának megfizetése alól az a kibocsátó  
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a) aki legkésőbb 2012. december 31-ig ráköt a csatorna-gerincvezetékre  
b) akinek az ingatlanán az éves vízfogyasztás nem haladja meg a 15 m3-t 
c) aki igazolhatóan kizárólag locsolási célra használ fel vizet 
d) akinek a használatában lévő ingatlanban életvitelszerűen élő személyek figyelembe vételével az egy 
főre jutó jövedelem a legalacsonyabb öregségi nyugdíj (minimálnyugdíj) két és félszeresét nem haladja 
meg.” 
 

4. § 
 

A Tdr. az alábbi alcímmel és 3/ A §-sal egészül ki:  
„Díjkedvezmények és díjmentességek igazolására szolgáló dokumentumok  

 
3/A § 

a.) a 2. § (5) bekezdés szerinti mentesség helyszíni szemle alapján hivatalos dokumentummal, 
b.) a 3. § (1) bekezdés szerinti adott időszakra vonatkozó locsolási célú felhasználás közüzemi 
számlákkal, 
c.) a 3. § (2) bekezdés szerinti meghibásodás a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt -től – a továbbiakban: 
szolgáltató - szerzett dokumentummal vagy a megjavíttatást igazoló számlával, 
d.) a 3. § (3) bekezdése szerinti vízfelhasználás és 3. § (5) bekezdése a./ pontja szerinti rákötés a 
szolgáltatótól szerzett dokumentummal  
e.) a 3. § (4) bekezdése szerinti elszállítás a Városkút Szolgáltató KFT által adott számlával  
f.) a 3. § (5) bekezdés b pontjában leírtak szerinti mértéket meg nem haladó éves vízfogyasztás a 
szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóságnak megküldött éves kimutatással, 
g.) a 3. § (5) bekezdés c. pontja szerinti állapot helyszíni szemlén alapuló olyan dokumentummal, 
amelynek tartalmaznia kell, hogy az ingatlanon nem található olyan helyiség - például illemhely vagy 
tisztálkodás céljára alkalmas helyiség - amelynek használatával a talajba szennyezőanyag kerülhet, 
h.) a 3. § (5) bekezdés d. pontjában leírtak a közös háztartásban élők jövedelmét tartalmazó 
dokumentumokkal (például kereseti igazolással, nyugdíjszelvénnyel, munkanélkülieknek adható ellátást 
tartalmazó irattal) 
igazolható.” 
  

5. § 
(1) A Tdr. 4. § (2)- (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
„(2) A talajterhelési díjat a Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 11742104- 15394019-
03920000 számú, talajterhelési díj számlájára kell megfizetni. 
(3)A 3. § (5) bekezdés c-d) pontjaiban meghatározott kedvezmények kérelemre adhatóak és csak egy naptári 
évre vonatkoznak. Amennyiben a kibocsátó a következő évben is kéri az adott kedvezmény engedélyezését, 
a 3/A § szerinti megfelelő dokumentumokat ismételten be kell nyújtania. 
(4)A 3/A § b-e) pontjaiban meghatározott dokumentumokat, igazolásokat a talajterhelési díj-bevalláshoz kell 
mellékelni, figyelemmel az (5) bekezdésben leírtakra.” 
(2) A Tdr. 4. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:   
„(5) A 3. § (5) bekezdés a./ pontja szerinti rákötés tényét a 2012. évi talajterhelési díjról szóló bevallása 
benyújtásakor, de legkésőbb 2013. március 31-ig kell igazolni.” 
(3) A Tdr.  4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:   
„(6) A 3. §-ban meghatározott díjkedvezményeken és – mentességeken túl fizetési kedvezmény 
(részletfizetés, halasztás vagy díjmérséklés) kérelemre adható, figyelemmel a Ktd. 25. §-ában és az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133. és 134. §-aiban leírtakra.” 
 

6. § 
A Tdr.  
a) 3. §-a feletti „Kedvezmények, mentességek” alcím helyébe a „Díjkedvezmények és díjmentességek” 
alcím lép, 
b) 4. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szöveg lép, 
c) 5. § (1) bekezdésben „az illetékes szolgáltató (DMRV Duna menti Regionális Vízmű Zrt. 2600 Vác, 
Kodály Zoltán u. 3.)” szövegrész helyébe „a szolgáltató” szövegrész kerül. 
 

7. § 
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A Tdr.  
a. 3. § (1) bekezdéséből az „amennyiben a kibocsátó a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb 
vízbeszerzési lehetőséggel (pl.: ásott, fúrt kút) nem rendelkezik” szövegrész, 
b. 6. § (1) bekezdéséből az „a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel” szövegrész valamint a, 
c. 6. §-ának (2)-(4) bekezdései  
hatályukat vesztik. 

 
8. §  

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2013. január 1-én lép hatályba. 
(2) A Tdr. e rendelet 2. §-ával megállapított 2. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdései e rendelet kihirdetésének 
napját követő napon lépnek hatályba.  

 
9. §  

A Tdr. e rendelet 
a.) 2. §-ával megállapított 2.§ (5) bekezdésében  
b.) 3. §-ával megállapított 3.§ (5) bekezdésében 
meghatározott rendelkezéseket 2012. február 1-től kell alkalmazni. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
polgármester      címzetes főjegyző 

 
 
 
3./ Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő. Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Jakab Gábor elmondja, hogy az építményadó összegének emelése nem a lakosságra vonatkozik. Elmondja, 
hogy a kedvezményeket csak azok kaphatnák meg, akik nem rendelkeznek adótartozással.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta és módosításokkal együtt elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy a jövedelemkorlát kikerült a tervezetből? A HIPA hogyan fog változni? 
 
Jakab Gábor elmondja, hogy kikerült a javaslatból. Ismerteti a HIPA tervezett módosításait. 
 
Rábai Zita kéri, hogy foglalják össze azt, hogy mi alapján kaphat valaki mentességet. 
 
Jakab Gábor ismerteti a mentességi okokat.  
 
A testület az előterjesztéseket a módosításokkal együtt 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd város Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 30.) rendelete  
a helyi építményadóról szóló a 37/2006.(XII. 14.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában valamint a helyi adókról 1990. évi C. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A helyi építményadóról szóló a 37/2006.(XII. 14.) sz. Ök. rendelet – a továbbiakban Ér. - 3/A§-a az alábbi 
(3a) bekezdéssel egészül ki: 
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„(3a) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt kedvezmények illetve mentességek további feltétele, hogy az 
adózónak az adóév első napján Göd város önkormányzata felé sem önkormányzati adó-, sem talajterhelési 
díj-tartozása, sem adók módjára behajtandó köztartozása ne legyen.”   

 
2. § 

(1) Az Ér 3/B § (1) bekezdésének felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„(1) Ha az adóalany az adóév első napján a 70. életévét már betöltötte, családi állapota szerint egyedülálló, 
lakóhelye a 120 m2-es alapterületet meg nem haladó, adótárgyat képező épületben van, ahol egyedül él és 
ahol más személynek sem lakó,- sem tartózkodási helye nincs.”   
(2) Az Ér. 3/B§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény illetve mentesség további feltétele, hogy az adózónak az adóév 
első napján Göd város önkormányzata felé sem önkormányzati adó-, sem talajterhelési díj-tartozása, sem 
adók módjára behajtandó köztartozása ne legyen.”   

 
3. § 

Az Ér. 5. § (1) bekezdése c/ 3. pontjában valamint 5. § (4) bekezdése a/1., b/1., és c/1. pontjaiban a „1650 
Ft/m2” szövegrész helyébe az „1720 Ft/m2” szövegrész lép.  
 

4. § 
Az Ér.  
a.) 3/C § (2) bekezdésében a „lakóépület(ek) – a továbbiakban lakóépület” szövegrész helyébe a „ lakás” 
b.) 3/C § (3) bekezdésében az „adókedvezmény” szó helyébe az „adóév”  
c.) 3/C § (5) bekezdésében a „lakóépületetek” szövegrész helyébe a „lakások”  
szövegrész kerül. 

 
5. § 

E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg az Ér 1. §-a feletti alcímből a „SZEMÉLYI- ÉS 
TÁRGYI” valamint 3/C § (10) bekezdéséből a „figyelemmel a számvitelről szóló törvényben foglaltakra is” 
szövegrész hatályát veszti.  
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
polgármester      címzetes főjegyző 

 
 
 

Göd város Képviselő-testületének 25/2012. (XI. 30.) rendelete 
 a helyi telekadóról szóló 40/2011. (XII. 21.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

  
1. § 

 
A helyi telekadóról szóló 40/2011. (XII. 21.) sz. Ök. rendelet 8. b. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
kerül:  
„b.) a II. körzetben 130 Ft/m2.” 
 

2. § 
 
Ez rendelet 2013. január 1-én lép hatályba 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
polgármester      címzetes főjegyző 
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4./ Az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök       
 
Forró Gábor kimegy. 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 26/2012 (XII. 06.) sz. rendelete 
 az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló  

8/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 
 

 
1.§ 

(1) A rendelet 22.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételéért az 1. számú mellékletben meghatározott 
intézményi, valamint személyi térítési díjat kell fizetni.” 
(2) A rendelet 22.§ (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
„A személyi térítési díj összegét az intézményvezető az 1. számú mellékletben foglaltak alapján 
ellátottanként állapítja meg.” 
(3) A rendelet 22.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) Az intézményvezető – az Szt. 119/C.§ (1) és (2) bekezdése szerint végrehajtandó – 
jövedelemvizsgálatok eljárásaira ezen rendelet 5.§ és 6.§-ban foglaltak az irányadóak azzal, hogy a Bizottság 
hatáskörébe tartozó intézkedések és döntések megtételére az intézményvezető javaslatot tesz.” 
 

2.§ 
A rendelet 1. számú melléklete az alábbi táblázattal egészül ki: 
 
„Az Alapszolgáltatási Központban fizetendő személyi térítési díjak kiszámítása az alábbiak alapján 
történik: 
 

Szakfeladat Térítési díj kiszámítása 

Idősek klubja napidíj Ellátott havi jövedelmének 15%-a ellátási napokra lebontva 

Idősek klubja szoc. étkeztetés Ellátott havi jövedelmének 30%-a ellátási napokra lebontva 
Idősek klubja egyéni szállítás Ellátott havi jövedelmének 15%-a szállítási alkalmak számára 

lebontva 
Házi gondozás Ellátott havi jövedelmének 25%-a ellátási órákra lebontva 

Jelzőkészülék napidíj Ellátott havi jövedelmének 2%-a ellátási napokra lebontva 
Szociális étkeztetés Ellátott havi jövedelmének 30%-a ellátási napokra lebontva 
Szociális étkeztetés szállítással Ellátott havi jövedelmének 30%-a ellátási napokra lebontva 
Szociális étkeztetés szállítással és 
házi gondozással 

Ellátott havi jövedelmének 30%-a ellátási napokra lebontva 

 
Amennyiben az ellátott havi rendszeres jövedelmének fenti arányai alapján kiszámított személyi térítési díj 
meghaladja az ezen mellékletben intézményi térítési díjként megállapított díjtételt, abban az esetben a 
személyi térítési díj az adott szolgáltatás intézményi térítési díjával egyenlő összegű. 
 

3.§ 
Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 Polgármester Jegyző 
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5./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor visszajön. 
 
Sipos Richárd kéri, hogy ez az idő legyen betartva. 
 
Hlavács Judit kérése, hogy a meghívót hamarabb kapják meg.  
 
Rábai Zita szerint érdemes lenne meghatározni azoknak a témáknak a körét, amikre vonatkozna ez a 
módosítás. Ne tartozzon ide pl. a pályázat, a költségvetés. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (XII. 06.) sz. rendelete  
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

8/2011. (III. 23.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
 
1.§ A rendelet 13.§ (8) bekezdésének utolsó mondata az alábbi szerint módosul: 
„A rendkívüli ülésre vonatkozó meghívót és az előterjesztések anyagát a települési képviselők legkésőbb az 
ülés előtt 24 órával kapják meg.” 
 
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
               polgármester                  címzetes főjegyző 
 
 
 
6./ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Sipos Richárd kérdése, hogyan fogja szankcionálni az önkormányzat ezeket a cselekményeket? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy jelenleg semmilyen lehetősége nincs az önkormányzatnak, csupán a Ket. 
ad lehetőséget bizonyos cselekmények tiltására, ez az eljárás azonban elég hosszú időt vesz igénybe. 
 
Hlavács Judit szerint most nincs mérlegelési lehetősége az önkormányzatnak, hiszen törvényi kötelezettség a 
rendelet hatályon kívül helyezése.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 28/2012 (XII. 06.) sz. rendelete  
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló  
19/2012 (VI. 29.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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1.§ 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi Göd Város Önkormányzatának a 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendeletét 
 

2.§ 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Polgármester Jegyző 
 
 
 
 
7./ Magánóvodák támogatásáról szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző   / 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

181/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a magánóvodákkal kötendő támogatási szerződésekről szóló 139/2012. (IX.26.) Képviselő-
testületi határozatának 7. pontjában zárójelben lévő fenntartót 2012. 09. 01-i hatállyal „Gesztenye Gyerekház 
Nonprofit Kft.” fenntartóra módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
 
8./ 2013. évi belső ellenőri munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző     
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az idei évi belső ellenőrzés nem alakult a 
legjobban. A két fő belső ellenőr meglehetősen hamar távozott az önkormányzattól, ezért most egy külsős 
céggel végeztetjük az ellenőrzést. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta és elfogadásra javasolta a munkatervet. Javasolták, hogy 
amennyiben valakinek javaslata van az ellenőrzéshez, akkor azt a következő PEKJB ülésig tegyék meg. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy az előterjesztés a formai követelményeknek megfelel.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

182/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2013. évi belső ellenőrzésére vonatkozó munkatervet elfogadja. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
9./ A 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített intézkedési terv elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit nem emlékszik arról, hogy a kötelező és önként vállalt feladatokról tájékoztatást adtak volna. 
Ugyanígy elmaradt a bevétel növelési lehetőségek bemutatása.  
 
Markó József elmondja, hogy szerinte az ÁSZ előírások általánosak. Egyetért azzal, hogy vannak 
lemaradások.  
 
Rábai Zita szerint az ÁSZ vizsgálat célja, hogy a hibákat kiküszöbölje. Kifogásolja, hogy a képviselők 
ezekről nem kapnak részletes tájékoztatást. Kérdése, hogy van olyan szerződés, amelyre vonatkozik, hogy 
nincs beépítve a mellékkötelezettség? 
 
Markó József szerint ez a javaslat általános. A szerződéseket folyamatosan átvizsgálják és megpróbálják 
újraírni, ha úgy látják nem előnyös az önkormányzat részére. Ezek a szerződésmódosítások a testület elé 
fognak kerülni.  
 
Rábai Zita: érdekesnek tartja a fegyelmi felelősség megállapításának hiányát. Kérdése, hogy milyen 
intézkedés történt? Mik ezeknek az intézkedéseknek a köre?  
 
Markó József kérdése, hogy elegendő, ha írásban válaszolnak? 
 
Rábai Zita igen. Kifogásolja, hogy az Oázis lakpark viziközmű társulatnál kezességet vállaltak, aminek 
feltétele volt, hogy majd adók módjára be tudják hajtani. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy még nem járt le a fizetési határidő. Ezután fogják megkapni a listát a 
nemfizetőkről és azután fogják elkezdeni a behajtást.  
 
Markó József elmondja, hogy az Oázis viziközmű társulat esetében több hiba is felmerült. A futamidő végén 
fogják tudni csak elkezdeni a behajtást, de várhatóan lesz fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. 
 
Forró Gábor szerint a javaslatokat illik megfontolnia az önkormányzatnak. Véleménye szerint el kell 
választani a kötelező és önként vállalt feladatokat és a költségvetés készítésekor mérlegelni kell, hogy melyik 
feladatok maradjanak meg. 
 
Sipos Richárd kéri, hogy a megvalósuló intézkedésekről a képviselők kapjanak tájékoztatást.  
 
Dr. Szinay József szerint a járások kialakításával több önként vállalt feladat elkerül az önkormányzattól és 
ezzel több probléma is megoldódik. 
 
Forró Gábor szerint, amikor döntésre kerül a sor, akkor annak meg lesz a megfelelő ügymenete és tárgyalni 
fogják a bizottságok és majd a testület is.  
 
Rábai Zita kifogásolja, hogy az intézkedési terv mögöttes anyagát nem látták. Javasolja, hogy amennyiben 
szükséges, akkor kérjék fel a képviselőket aktívabb munkára. 
 
Sipos Richárd azt hiányolta, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást. Javaslata, egészítsék ki a határozatot 
azzal, hogy a képviselők részére megküldésre kerül a tájékoztatás. 
 
Markó József január 31-es határidőt javasol. 
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A testület az előterjesztést a módosítással együtt 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

183/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2011. évben folytatott ÁSZ ellenőrzés javaslatainak hasznosításához készített intézkedési tervet elfogadja. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy az ÁSZ jelentést és az ezzel kapcsolatos tájékoztató anyagokat a képviselők részére 
küldje meg. 
 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
10./Önkormányzati hozzájárulás kérése a 6321/A-4 hrsz-ú ingatlan ajándékozásához 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György kimegy. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

184/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy Székely Lászlóné (2132 Göd, Kádár u. 13/B/4) a korábban önkormányzati tulajdonú 
6321/A-4 hrsz-ú, természetben 2132 Göd, Kádár u. 13/B-4 sz. alatti 51,50 m2 alapterületű ingatlant 
elajándékozza Székely Viktória Éva részére, azzal a feltétellel, hogy a vételár hátralékot továbbiakban a 
megajándékozott köteles fizetni, az ajándékozó számára meghatározott feltételek szerint, valamint hogy az 
ajándékozó részére haszonélvezeti jog kerüljön bejegyzésre.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
11./ Városi ünnepségek tervezete 2013. évre 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző   
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. A KOSB-on történt kiigazítás, melyeket ismertet.  
 
Dr. Bognár László ismerteti a KOSB-on elhangzottakat. Javaslatként felmerült, hogy a kommunizmus 
áldozatainak emléknapját szélesebb körben ünnepeljék meg.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

185/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága javaslata alapján úgy dönt, hogy a 2013. évi 
ünnepségtervezetet elfogadja és a 2013. évi városi ünnepségek megrendezését, az alábbiak szerint határozza 
meg: 



216 

 

 Hivatalos dátum Városi megemlékezés 
dátuma Rendezvény neve Ünnepség 

fajtája  

2013. január 22. kedd 2013. január 22.(kedd) A Magyar Kultúra Napja Városi 

2013. február 25. hétfő 
2013. február 25. 

(hétfő) 
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Nemzeti 

2013. március 15. 
péntek 

2013. március 15. 
(péntek) 

1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
emléknapja 

Nemzeti 

2013. június 4. kedd 
2013. június 4. (kedd) Trianoni megemlékezés, Nemzeti 

összetartozás napja 
Nemzeti 

2013. augusztus 20. 
kedd 

2013. augusztus 19. 
(hétfő) 

Államalapító Szent István király napja Nemzeti 

2013. október 23. 
szerda 

2013. október 22. 
(kedd) 

1956-os Forradalom és Szabadságharc 
emléknapja 

Nemzeti 

2013. december 6. 
szerda 

2013. december 4. 
(hétfő) 

Mikulás Városi 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
 
12./ Teleki Pál utca, Terv u – Ilka patak közötti szakaszon megvalósult szilárd burkolatú út 
előkészítési munkáihoz (martaszfalt útalap) lakossági hozzájárulás 
Előterjesztő: Szabó Csaba képviselő   
 
Szabó Csaba ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy nem kötelező a befizetés? 
 
Szabó Csaba elmondja, hogy nem, mivel nem útépítés volt, hanem felújítás.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy hány lakost érint? 
 
Szabó Csaba elmondja, hogy 25 körüli az ingatlan száma. Tudomása szerint 2 lakó nem kíván fizetni.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

186/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja azon ingatlantulajdonosok felajánlását, akik Teleki Pál utca, Terv u – Ilka patak közötti szakaszon 
megvalósult szilárd burkolatú út előkészítési munkáit (martaszfalt útalap) 70.000-Ft önerővel támogatni 
kívánják. 
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a támogatások megfizetéséről, valamint azon ingatlantulajdonos 
vonatkozásában, akik a támogatást részletekben kívánják az Önkormányzat részére megfizetni, a támogatás 
részletekben történő megfizetéséről írásbeli megállapodást írjon alá. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
     Szabó Csaba képviselő 
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13./ Huzella Tivadar Általános és Két tanítási nyelvű Iskola tornacsarnok parketta felújítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita kimegy. 
 
Hlavács Judit egyetért azzal, hogy a tartósabb változatot valósítsák meg.  
 
Forró Gábor szerint a csarnok életkora indokolja a parketta felújítását. A Beruházási Osztály egységes 
műszaki tartalommal kérte be az ajánlatokat. A PEKJB javasolta az előterjesztést elfogadását. 
 
A testület az előterjesztést 7 igen, 1 tartózkodással. 
 

187/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a 111/2012.(VII.25.) sz. KT határozat módosítását az alábbiak szerint: 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 8.856 eFt felhalmozási célú pénzeszköz 
átadását a Fiducia kötvény terhére a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítványnak azzal, hogy 
az összeget a Huzella Tivadar Általános és Két tanítási nyelvű Iskola tornacsarnok parketta felújítására 
fordítsa a 2. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal.  
 
Fedezete: Fiducia kötvény szabad kerete - Felhalmozási célú pénzeszköz átadások jogcímen 

 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő támogatás átutalására: 2012. december 10.   
 
   
 
14./ TESZ pótigényei 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató   
 
I./ Közmunkások foglalkoztatásához önrész biztosítása 
 
Sipos Richárd kéri, hogy küldjenek számára kimutatást a közmunkások foglalkoztatásáról. 
 
Rábai Zita visszajön. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

188/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy 1 571 eFt pótelőirányzatot biztosít a Településellátó Szervezetnél foglalkoztatott 
közmunkások bér-, járulék- és dologi költségei önrészéhez. 
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
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II./ Kincsem Óvoda pótelőirányzat kérelme 
 
Markó József kérdése, hogy nem volt fedezet a munkákra? 
 
Dr. Hetényi tamás elmondja, hogy a meghibásodott készülékekre nem volt fedezet tervezve.  
 
Markó József szerint lennie kellene egy keretnek a javításokra. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy volt ilyen keret, de az elfogyott. 
 
Markó József elmondja, hogy két részből áll össze a pótigény. A munkák megvalósítását szakemberre bízná.  
 
Forró Gábor elmondja, a PEKJB úgy javasolt, hogy utólagos elszámolással végeznék el a munkákat.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

189/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy elfogadja a Kincsem Óvoda pótelőirányzatainak indokoltságát, és az alábbi feladatok 
ellátásához a részletezés szerinti pótelőirányzatot biztosít: 
Felhalmozási kiadások: 
Kazán szivattyú csere 183 eFt; 
Gázbojler csere 110 eFt; 
Nyílászáró csere 75 eFt; 
Villanybojler csere 84 eFt. 
Összesen: 452 eFt 
A felhalmozási kiadások forrása a Fiducia szabad maradványa. 
 
Karbantartási kiadások: 
Cirkó kazán fűtőtest csere 80 eFt; 
Falburkolat csere 400 eFt. 
Karbantartási kiadások forrása a Feladattal nem terhelt működési tartalék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
III./  Kastély Óvoda pótelőirányzat kérelme 
 
Markó József szerint az ilyen összegű kiadásoknak nem lenne szabad a testület elé kerülni, a TESZ-nek 
tudnia kellene kezelni.  
 
Sipos Richárd szerint a vis major kiadásokat a TESZ-nek be kell hoznia. 
 
Dr. Hetényi Tamás a fenntartási költségeket addig tudják felhasználni, ameddig tart. Utána kénytelen az 
önkormányzathoz fordulni. 
 
Markó József javasolja, hogy legyen a TESZ-nél egy olyan keret, amiből finanszírozza a kisebb kiadásokat. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
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190/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy elfogadja a Kastély Óvoda pótelőirányzatainak indokoltságát, és az alábbi feladatok 
ellátásához a részletezés szerinti pótelőirányzatot biztosít: 
1) A Béke úti épület „régi konyha” tetőszerkezetének javítása 130 eFt; 
2) A Jávorka utcai épület szennyvízátemelő szivattyú csere 21 eFt; 
3) Jávorka úti épület cirkó javítás 30 eFt; 
4) A Fácán épületben a lift biztonsági bevizsgálása 48 eFt. 
 
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
IV./ Kincsem Óvoda csoportszobák mennyezet felújítási munkáira pótelőirányzat biztosítása 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy a PEKJB-en javasolták, hogy kalkulált legyen az összeg és utólagos legyen 
az elszámolás. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

191/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Kincsem Óvoda részére, két csoportszoba (Gomba, Kis vakond) mennyezetének 
felújításához szükséges kalkulált 700 eFt pótelőirányzat biztosítását utólagos elszámolással. A 
felújítási munkát a Településellátó Szervezet végzi. 
Műszaki ellenőrzést a Beruházási Osztály biztosítja. 
Fedezet: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: TESZ részéről Dr. Hetényi Tamás igazgató,  
Hivatali felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
V./ Év Pedagógusa Díj, Művészetért és Kultúráért Díj-pótelőirányzat igény 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogyan kerül kifizetésre? Miért nem a bérmaradványból kerül kifizetésre a díj? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a díj kifizetésre került.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a kitüntetés alapításakor úgy döntöttek, hogy az önkormányzat 
finanszírozza a díj összegét. 
 
Sipos Richárd kimegy. 
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Rábai Zita kifogásolja, hogy a költségvetés tervezésekor nem szerepeltetnek bizonyos előre látható 
összegeket. Véleménye szerint ezek a pótigények felborítják a költségvetést. 
 
Markó József elmondja, hogy a pótigények egy része tervezhető, a másik része pedig nem.  
 
Dr. Pintér György szerint a költségvetés a pótigényekkel nem borul fel, mert erre szolgál a tartalékkeret. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

192/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy elfogadja a Településellátó Szervezet által benyújtott pótelőirányzatok indokoltságát, és 
alábbi bontásban összesen 820 eFt pótelőirányzatot biztosít Az Év Pedagógusa Díj, valamint a Művészetért 
és Kultúráért Díj fedezetére az intézményi költségvetésekben: 
 
Kincsem Óvoda 196 eFt 
Huzella Tivadar Ált. és Két Tanítási Nyelvű Iskola 208 eFt 
Németh László Ált. Iskola és Alapfokú Művészetokt. Intézmény 208 eFt 
Pedagógiai Szakszolgálat 208 eFt 
 
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
VI./ Pedagógiai Szakszolgálat-SNI gyerekek foglalkoztatásának bérköltségének pótelőirányzat igénye 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. Ez az összeg nem volt előre tervezhető a költségvetésben, mivel 
nem állandó jellegűek ezek a kiadások. 
 
Sipos Richárd visszajön. 
 
A testület az előterjesztést. 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

193/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy elfogadja a Pedagógiai Szakszolgálat pótelőirányzatának indokoltságát, és 2.160 eFt 
pótelőirányzatot biztosít az SNI gyerekek foglalkoztatásának bér- és járulékköltségeire. 
Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
Dr. Pintér György ismerteti az önkormányzat és az intézmények mai napi pénzügyi helyzetét.  
 
 
 
VII./ Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola-védőnő álláshely bővítés kérelme 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
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A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

194/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy elfogadja a Településellátó Szervezet által benyújtott védőnői álláshely bővítésre vonatkozó 
igényt, és a Településellátó Szervezet 2013. évi költségvetésében - a Huzella Tivadar Általános és 
Kéttanítási Nyelvű Iskolában történő foglalkoztatással - 1 fővel megemeli a védőnői álláshelyek számát. 
Forrás: 2013. évi költségvetésben kerül tervezésre 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
VIII./ Javaslat a csónakok tárolásának 2013. évi díjaira 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Szabó Csaba kérdése, hogy mennyi hajó van tárolva? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy legutóbb 110 hajót tároltak. A tavalyi bevétel 1,1 millió Ft volt. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a bizottság támogatta az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy a motorcsónak tárolási díját nem lenne jobb magasabb összegbe meghatározni? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy mást nem tudnának erre a helyre elhelyezni. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a díj összege fedezi a csónakmester bérét. 
 
A testület 9 igen 1 tartózkodással az előterjesztést elfogadja. 
 

195/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy az alábbi tárolási díjakat alkalmazza 2013-ban a csónakok tárolásánál: 
Tárolási díj:                                        2013 
Kajak 17.500,-Ft 
Kielboot 20.800,-Ft 
Motorcsónak 25.500,-Ft 
 
Határidő: 2013. 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
IX./ TESZ álláshely bővítési kérelme - csónaktárolás 
 
Dr. Hetényi Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB javasolta, hogy a testület vegye tudomásul az álláshely létrehozását. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 9 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
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196/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Tudomásul veszi a Településellátó Szervezet által benyújtott álláshely bővítésre vonatkozó igényét, és a 
TESZ 2012. évi költségvetésében engedélyezi egy fő időszaki főfoglalkozású álláshely kialakítását. 
Foglalkoztatás a csónaktárolás feladathoz kapcsolódik.  
Forrást összesen 933 eFt összegben a csónaktárolás bérleti díj bevételeiből kell biztosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
 
Egyebek 
 
I./ Javaslat Fiducia felhasználására 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a kötvény összegéből megmaradt részt címkézzék 
meg.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB támogatta az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

197/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy -a testület mai döntéseit is figyelembe véve- a kötvény maradvány összegét a kötvény 2012. 
évi tőketörlesztésénél forrásként veszi figyelembe. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzat módosításról! 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József jegyző 
 
 
II./ Bérkiegészítés jóváhagyása Göd Város Önkormányzat intézményeiben 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A testületnek volt egy döntése, mely szerint béren kívül csak a 
testület jóváhagyásával lehet kifizetést teljesíteni. A bérmaradvány egyes intézményekben másként 
képződik, ezért van szükség az átcsoportosításokra.  
 
Hlavács Judit javasolja, hogy a pedagógusokra fordítsanak nagyobb figyelmet.  
 
Markó József elmondja, hogy most készülnek a pontos kimutatások és amennyiben szükséges, akkor akár a 
testülethez is fordulnak majd esetleges kiegészítésért.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy az intézményrendszerben kb. 12 millió Ft, a hivatalnál 20 millió Ft áll 
rendelkezésre.  
 
Rábai Zita szerint a bérkiegészítést teljesítmény után kellene fizetni. Kérdése, hogy a polgármester, az 
alpolgármester és a jegyző részesül ebből a keretből? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a polgármester kivételével a tavalyi évben is kaptak jutalmat.  
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Dr. Szinay József elmondja, hogy átcsoportosításokról is dönteni kell majd és ehhez kérnek felhatalmazást.  
 
Rábai Zita szerint olyan rendszerről kell szavazni, aminek a kidolgozása még csak most van folyamatban.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a testületnek arról kell dönteni, hogy az átcsoportosítás megtörténhessen. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

198/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy hozzájárul Göd Város Önkormányzatánál, Göd Város Polgármesteri Hivatalában és 
Göd Város intézményeiben - a bérmaradvány terhére történő - bérkiegészítés kifizetéséhez. A fenti 
szervezetek között szükséges előirányzat átcsoportosítások, előirányzat módosítások elvégzéséhez 
szükséges jóváhagyással megbízza a polgármestert. 
 
Forrás: a Göd Város Önkormányzatánál, Göd Város Polgármesteri Hivatalában és Göd Város 
intézményeiben meglévő bérmaradvány 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József jegyző, dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató, 
intézményvezetők 
 
 
 
 
III./ VKB javaslat zöldhulladék lerakásával kapcsolatban 
 
Csányi József kéri, hogy az ingyenes lerakás lehetőségét hosszabbítsák meg két héttel. 
 
Markó József elmondja, hogy ennek következményei vannak, mert pénzbe kerül.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy hány embert érinthet? 
 
Markó József elmondja, hogy pontos számot nem tudnak most mondani. Javasolja, hogy a hosszabbítást 
utalják bizottsági hatáskörbe. 
 
Az előterjesztést a testület 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

199/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 167/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozatot kiegészíti azzal, hogy a zöld hulladék lerakására vonatkozó 
kedvezményben részesüljenek a Gödön nyaralóval rendelkező ingatlantulajdonosok, akik bemutatják az 
építményadó befizetését igazoló dokumentumot és a személyi azonosságot igazoló okmányukat a 
lerakóhelyen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Markó József polgármester   
 
 
 
 
Akció kiterjesztésében döntés átruházás a PEKJB-re: 10 igen szavazattal elfogadja. 
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200/2012. (XI. 28.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az ingyenes zöldhulladék leadási akció meghosszabbítására vonatkozó döntési jogkörét a vállalkozóval 
történt egyeztetést követően a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságra ruházza át. 
 
Határidő: 2012. december 21. 
Felelős: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni, mivel személyi 
kérdésről szól az előterjesztés. 
 
 
A testület a zárt ülést 10 igen szavazattal elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
polgármester      címzetes főjegyző 

 
 
 
 Jónásné Héder Hedvig 
  jkv. vezető 
 
 

 


