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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i ülésén a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése
Szabó Csaba előre jelezte távolmaradását.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A 13. sz. napirendi pontot javasolja levenni. A 14. pontot zárt
ülés keretében kell tárgyalni. Javasolja felvenni a Széchenyi Csárda bérleti szerződésének módosítását.
Alpolgármester úr a város pénzügyi helyzetéről fog majd az ülés végén tájékoztatást adni.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása, zárszámadás elfogadása és a 2011. évi
pénzmaradvány felosztása
Előterjesztő: Markó József polgármester
2./ Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló rendelet módosítása (felsőgödi
árvízvédelmi töltés)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
3./ Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
4./ Járdaépítések költségviseléséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
5./ Szemétszállítási rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző /
6./ Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
7./ Németh László Általános Iskola művészeti oktatási tandíjairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
8./ Medicopter Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
9./ Igazgatási szünet elrendelése az Okmányirodában
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
10./ Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
11./ Alsógödi úszóművek helyzetének rendezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
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12./ Németh László Általános Iskola státuszigényei
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
13./ Fellebbezés
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
Egyebek I.
Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Egyebek II.
Tájékoztatás Nevelek-dűlő csatlakozása ügyében
Egyebek III.
Széchenyi Csárda bérleti szerződésének módosítása
Egyebek IV.
Nevelek csatlakozása

1./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása, zárszámadás elfogadása és a 2011. év
pénzmaradvány felosztása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztés a tavalyi évi költségvetési rendelet
módosításáról és a zárszámadás elfogadásáról szól. A rendelet módosítása az 5. oldalon található meg.
A változások az év közbeni testületi döntéseket tartalmazzák.
Sipos Richárd elmondja, hogy a kiküldött anyag részben olvashatatlan. A 85. oldalon hiányzik a
mondat befejezése. Másik kérdése, hogy mit jelent a tartási szerződés?
Dr. Pintér György elmondja, több eset merült fel arra vonatkozóan, hogy a város kössön ún., eltartási
szerződést idős emberekkel az ingatlanért cserébe. Az előterjesztésben szereplő összeg a technikai
költségekre kerülne felhasználásra.
Markó József kéri, hogy a TESZ nézze meg a kiküldött anyagot és nyilatkozzon arról, hogy van-e még
valami az aláírás előtt.
Rábai Zita a Fiducia kötvénnyel kapcsolatban kérdezi, hogy az anyagban szereplő összeg a teljes
megmaradt összeg?
Dr. Pintér György elmondja, hogy az összeg szabad keret, ami a Fiducia terhére elkölthető.
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy két oldal kimaradt a beszámolójukból.
Markó József javasolja, hogy másolják le és osszák ki a két hiányzó oldalt.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB megtárgyalta az anyagot és több apróbb hibát jeleztek, ami
javításra is kerültek.
Dr. Pintér György kéri, hogy a most kiosztott anyagról szavazzanak.
Sipos Richárd szerint a könyvvizsgáló kifogásolta a számviteli program használatát.
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Forró Gábor elmondja, hogy pályázati pénzből vásárolt program, ami egy csomagnak a része volt. A
használat során folyamatosan alakítják az önkormányzat igényeihez.
Dr. Pintér György elmondja, hogy a tavalyi költségvetésben szerepelt 100 milliós hitel felvétele, amire
végül nem került sor.
Dr. Szinay József elmondja, hogy három szavazásra lesz szükség. Az első az 5. oldalon, a második a
35. oldalon, a harmadik a helyben kiosztott anyagban található.
Markó József kérdése, hogy mit tartalmaz az 1. sz. melléklet a most kiosztott anyagban?
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy a karbantartási órákat tartalmazza a táblázat.
A testület a rendelet-tervezetet 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 11/2012. (V. 31.) sz. rendelete
Göd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011. (II. 24.) sz. Ök. rendeletének módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Kormányrendelet 68. § (1) bekezdése, valamint a 4/2010.(II.25.) rendelet 14. §-a alapján az
alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.25.)
rendeletét (továbbiakban: R).
1.§ Az R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét
külső finanszírozási bevételek összegét
külső finanszírozási kiadások összegét

4 085 956 ezer forintban
4 042 283 ezer forintban
0 ezer forintban
43 673 ezer forintban

állapítja meg.
Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési hiánya nulla Ft. Finanszírozási műveletként 43
673 eFt felhalmozási célú hitel tőketörlesztést vettünk figyelembe, melyet az önkormányzat saját
bevételei terhére kívánja rendezni.”
Záró rendelkezések
2. § Az R 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
Az R mellékletét képező 1-19. számú táblák helyébe e rendelet 1-19. számú táblái lépnek.
(2)
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. december 31-i hatállyal
kell alkalmazni.
(3)
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József
polgármester

A zárszámadást a testület 7 igen, 3 tartózkodással elfogadja.

dr. Szinay József
jegyző
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Göd Város Önkormányzatának 12/2012. (V. 31.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított
3/2011. (II. 24.) sz. Ök. rendelet végrehajtásáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 82. §-ban
előírtaknak megfelelően a következő zárszámadó rendeletet alkotja:
A zárszámadás bevételei és kiadásai
1. §

A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés teljesítésének
bevételi főösszegét 3 601 304 eFt-ban állapítja meg.

2. §

A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés teljesítésének
kiadási főösszegét 3 420 030 eFt-ban állapítja meg.
A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-23. sz. táblák mutatják be.

Göd Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek zárszámadási
bevételei és kiadásai
3. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 1 752 065 eFt-ban
állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 408 eFt.

4. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 2 882 006 eFt-ban
állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 909 eFt.

5. §

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 1 849 239 eFtban állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését
538 024 eFt-ban állapítja meg.
2011. évi költségvetési pénzmaradvány

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési
pénzmaradványát 318 956 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:
Polgármesteri Hivatal
252 158 eFt
Településellátó Szervezet
66 798 eFt
Záró rendelkezések

8. §

A zárszámadó rendelet kihirdetése napján lép életbe.

9. §

A rendelet részét képezi az 1-23. számú tábla, amely tartalmazza a Településellátó
Szervezet adatait is.
1. Göd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés bevételeinek teljesítése
2. Göd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadásainak teljesítése
3. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege
4. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetés
bevételeinek teljesítése szakfeladatonként
5. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetés
kiadásainak teljesítése szakfeladatonként
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6. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek
teljesítése
7. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú
pénzeszközátvételek teljesítése
8. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások
teljesítése
9. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú
pénzeszközátadások teljesítése
10. Göd Város Önkormányzat 2011. évi tartalékainak előirányzata
11. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett felújítási feladatok feladatonkénti teljesítése
12. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen
belül tervezett beruházási feladatok feladatonkénti teljesítése
13. Göd Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetési
előirányzatainak teljesítése
14. Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési intézményének BEVÉTELI előirányzatainak
teljesítése kiemelt tétenként
15. Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési intézményének KIADÁSAI kiemelt tétenkénti
teljesítése
16. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet
címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonkénti teljesítése
17. Göd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében Településellátó Szervezet címen
belül tervezett beruházási feladatok feladatonkénti teljesítése
18. Göd Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege
19. Göd Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
20. Göd Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
21. Göd Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány
kimutatása
22. Göd Város Önkormányzata 2011. évi kötött felhasználású normatív támogatások
23. Göd Város Önkormányzata - 2011. évi központosított támogatások elszámolása

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

A pénzmaradvány elszámolást a testület 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja.
81/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány felosztását a mellékelt táblázat szerint
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Markó József polgármester
azonnal
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2./ Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló rendelet módosítása (felsőgödi
árvízvédelmi töltés)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. A rendelet eddig kizárólag önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat tartalmazott. Ez az ingatlan azonban nem az, ezért van szükség a hatályba léptetés hosszú
idejére. A bizottságok tárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolták.
Markó József kérdése, hogy amennyiben idegen tulajdonra helyeznek védelmet, akkor az jelent-e
valamilyen anyagi konzekvenciát?
Dr. Pintér György kimegy.
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy jelen esetben nincs anyagi következménye a védelemnek.
A testület a rendelet-tervezetet 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 13/2012. (V. 31.) sz, rendelete az építészeti és természeti értékek
helyi védelméről szóló 11/1999.(IV.06.) sz. Ök. rendelet kiegészítéséről
1.§
A rendelet 9.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„9.§ (5) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a
Felsőgödi árvízvédelmi töltésnek (hrsz 3659/1) az alábbi elemeit helyi egyedi védelem alá helyezi:
a) a gát 1925-ben elkészült kőburkolata
b) a gát kőburkolatában kialakított bástyák
c) a kőburkolatban lévő lépcsők
Megengedett a műtárgyon minden olyan feltétlenül szükséges beavatkozás: melynek célja:
- az árvíz elleni védelem biztosítása, ha az nem jár a védett építményrészek tönkretételével
- az egységes megjelenés kialakítása
- az eredeti állapot helyreállítása.”
2.§
A rendelet 2012. július 1-én lép hatályba.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

3./ Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. A rendelettel az összes helyi rendeletből törlésre kerülnek
a szabálysértési tényállások. Az önkormányzatnak azonban lehetősége lesz a kirívóan közösségellenes
magatartások szabályozására és szankcionálásának. Ez a munka folyamatban van, és várhatóan a
júniusi ülésre előterjesztésre kerül.
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A testület a rendelet-tervezetet 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 14/2012 (V. 31.) sz. rendelete az egyes helyi rendeletek
szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
1. §
Göd Város Önkormányzata a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének
eleget téve az alább felsorolt rendeletek hivatkozott, szabálysértési rendelkezéseit hatályon kívül
helyezi.
(1) A piaci helyfoglalás rendjéről és a piaci helypénz díjakról szóló Göd Város Önkormányzat
24/1991. (VIII.28.) sz. rendeletének 8. §-át.
(2 ) A közterületek használatáról szóló Göd Város Önkormányzat 34/1991. (XI. 20.) sz. rendeletének
10. §-át.
(3) A hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló Göd Város Önkormányzat 8/1999. (III. 16.) sz.
rendeletének 5. §-át.
(4) Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló Göd Város Önkormányzat 11/1999.
(IV.06.) sz. rendeletének 10. § (1) bekezdését.
(5) Az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a
Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről szóló Göd Város
Önkormányzat 16/1999. (IV. 20.) sz. rendeletének 8. §-át.
(6) Az állattartás helyi szabályozásáról szóló Göd Város Önkormányzat 23/1999. (XI.03.) sz.
rendeletének 14. §-át.
(7) Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.)
sz. rendeletének 8. §-át, 18. §-át, 23. §-át és 32. §-át.
(8) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló Göd Város Önkormányzat 30/2000. (IX.26).
sz. rendeletének 8. § (1) és (2) bekezdését.
(9) A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló Göd Város
Önkormányzat 36/2002. (XII. 30.) sz. rendeletének 19. § (4) bekezdését, valamint 20. § (1) és (2)
bekezdését.
(10) A települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló Göd Város
Önkormányzat 22/2004. (IX.30.) sz. rendeletének 10. § (1) és (2) bekezdését.
(11) A közterületek elnevezéséről és azok jelöléséről szóló Göd Város Önkormányzat 33/2004.
(XII.10.) sz. rendeletének 35. §-át.
(12) Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló
Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. rendeletének 9. §-át.
(13) Tűzijáték felhasználásának korlátozásáról szóló Göd Város Önkormányzat 37/2007. (VII. 20.) sz.
rendeletének 3. §-át.
(14) Az ELTE Biológiai Állomás helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló
Göd Város Önkormányzat 54/2007. (XI. 29.) sz. rendeletének 15. § (1), (2) és (3) bekezdését.
(15) A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló Göd Város Önkormányzat 61/2008.
(XII. 12.) sz. rendeletének 11. §-át.
(16) A „Göd” városnév felvételéről és használatáról szóló Göd Város Önkormányzat 6/2009. (II. 26.)
sz. rendeletének 9. § (1) és (2) bekezdését.
(17) A parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló Göd Város Önkormányzat
32/2009. (X. 22.) sz. rendeletének 7. § (1) bekezdését.
(18) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló Göd Város Önkormányzat 30/2011. (X. 27.)
sz. rendeletének 19. § (3), valamint 20. § (1) és (2) bekezdését.
(19) A helyi zajvédelem szabályozásáról szóló Göd Város Önkormányzat 31/2011. (X. 27.) sz.
rendeletének 9. § (1) és (2) bekezdését.
2. §
Ezen rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
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Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

4./ Járdaépítések költségviseléséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a felhasználható keret nem változik.
Sipos Richárd kéri, hogy a járdaépítési programot jobban népszerűsítsék.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a betonjárdákra vonatkozik az 1,5 milliós keret. A térkőjárdák
építése folyamatos és szinte teljesen kihasználták a keretet.
Rábai Zita kérdése, hogy hány méter járda építésére elegendő a keret?
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a jelenlegi költségvetés szerint 500 m2 járda építhető.
Forró Gábor szerint, ha ez a támogatás segít abban, hogy többen építsenek járdát és kevesebb helyen
járjanak a lakosok a vízben, akkor már segítettek.
A testület a rendelet módosítását 9 igen szavazattal elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 15/2012. (V. 31.) sz. Ök. rendelete
a magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről
szóló 16/2010. (V. 27.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
- egyéb közutak esetében burkolattípustól függetlenül az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb
m2-enként 2800 Ft-ot.
2.§
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

5./ Szemétszállítási rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.
Hlavács Judit kérdése, hogy mégsem lesz új rendelet? Mikor lesz lomtalanítás ebben az évben?
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Markó József kért egy tájékoztatót a TESZ-től, ami a szemétszállítás tavalyi tevékenységét foglalná
össze. Ebben az anyagban kérte, hogy a jövőre vonatkozó elképzelésekről is adjanak tájékoztatást.
Rábai Zita véleménye szerint a szemétszállítás nem
következményekkel jár a zöldhulladék el nem szállítása?

működik

teljes

körűen.

Milyen

Markó József elmondja, hogy a TESZ nem végez ilyen jellegű felmérést és vizsgálatot. Amennyiben
igény van rá, akkor készíteni fognak egy felmérést és ki fogják osztani a képviselők részére.
Sipos Richárd szerint elég sokan a város területén helyezik el a zöldhulladékot és nem viszik ki a
lerakóhelyre. Hetényi úr azt írta a levelében, hogy az őszre vonatkozóan készítik egy esetleges
zöldhulladék elszállítási akciót.
Markó József szerint a TESZ csak olyan feladatot végezhet el, amivel az önkormányzat megbízza.
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy egy lomtalanítás lett tervezve a költségvetésbe. A lerakással
kapcsolatban még tárgyalásokat folytatnak. A VKB ülésén merült fel az őszi lombgyűjtés lehetősége.
A zöldhulladék kezelésére a legjobb módszer a komposztálás, amit próbálnak népszerűsíteni.
Rábai Zita nem érti, hogy most mi van a szemétszállítással. Elképzelhetőnek tartja, hogy a
zöldhulladék el nem szállítása a kommunális hulladék növekedéséhez fog vezetni. Mikor kerül az
asztalra egy olyan anyag, amiről dönteni tudnak?
Dr. Pintér György visszajön.
Markó József szerint most is működik egyfajta rendszer, ami lehet, hogy valakinek igazságtalan és
nem megfelelő, de az új rendszer kidolgozása folyamatban van.
Forró Gábor szerint a korábbi rendszer követhetetlen és finanszírozhatatlan volt. A bizottsági üléseken
sokszor tárgyalták már a szemétszállítás kérdését.
Rábai Zita szerint több kérdés még mindig megoldatlan a szemétszállítással kapcsolatban és sok a
bizonytalanság.
Markó József valóban vannak problémák, amiket még meg kell oldani.
Rábai Zita szerint nem az a feladata, hogy javaslatokat tegyen le az asztalra. Neki az a feladata, hogy a
letett alternatívák alapján meghozzon egy döntést.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy amennyiben a hulladékgazdálkodási törvény megszületik, akkor át
fogják vizsgálni a helyi rendeletet és be fogják terjeszteni a testület elé.
A testület a rendelet-tervezetet 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 16/2012. (V. 31.) sz. rendelete
a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló
36/2002.(XII. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról
1.§
(1) A rendelet 10.§ (2) bekezdéséből az „e/” pont törlésre kerül:
(2) A rendelet 10.§ (2) bekezdésében az „f/” pont az alábbiakra módosul:
„f./szelektív hulladékgyűjtés keretében minden hó adott körzetben érvényes második és negyedik
szemétszállítási napján a szolgáltatótól ingyenesen kapott szelektív hulladékgyűjtő zsákban kihelyezett
hulladék begyűjtésére, gyűjtő járat megszervezése”
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2.§
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

6./ Helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy két dologról kell majd dönteni. Az egyik az
adományokra a másik pedig a segélyek szigorítására vonatkozik, amelyeket ismertet. Meghatározták
azokat a kritériumokat, amely alapján a karácsonyi ajándékcsomagok kiosztására vonatkozik. Az ülés
előtt kiosztott anyagban szerepel egy rendelet-tervezet, amiben bővítették a polgármesteri hatáskört.
Sipos Richárd kérdése, hogy a kipontozott tervet el lehet fogadni,
Lenkei György elmondja, hogy a kipontozott részek a csomagok osztásakor lesz majd kitöltve, hiszen
akkor fogják tudni, hogy mekkora keret áll rendelkezésre, hány forintos csomagokat állítanak össze és
hányan kapják. A karácsonyi ajándékcsomagok kiosztására minden képviselő november 15-ig 20, a
Családsegítő Szolgálat és a Pedagógiai Szakszolgálat 100-100 emberre tehet majd javaslatot. Ezt
követően történik a javaslatok összefésülése és az ajándékozottak listájának elkészítése.
Kovacsik Tamás kimegy.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és módosításokat javasoltak,
amelyeket az előterjesztő befogadott.
Rábai Zita kérdése, hogy mikor kapják meg a belső ellenőri vizsgálatot?
Kovacsik Tamás visszajön.
Dr. Szinay József elmondja, hogy a belső ellenőri vizsgálat anyaga elkészült és nála megtekinthető.
Lenkei György elmondja, hogy a rendelet-tervezet a belső ellenőrökkel történt konzultáció után került
elkészítésre.
Rábai Zita korrektebbnek tartotta volna, ha a belső ellenőri jelentést is látják.
Dr. Pintér György szerint amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatban a belső ellenőrnek kifogása
lett volna, akkor azt megteszik.
A testület 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 17/2012 (V. 31.) sz. az önkormányzat által nyújtható szociális
ellátásokról szóló 8/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról
1.§
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A rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(2) A támogatási kérelmeket első fokon a Bizottság, illetőleg átruházott hatáskörei tekintetében a
Polgármester bírálja el a jogszabályokban megjelölt csatolandó iratok alapján.
(3) A Bizottság és a Polgármester első fokú határozata ellen benyújtott fellebbezést Göd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete - soron következő rendes ülésének zárt ülésén - bírálja el
másod fokon.”
2.§
A rendelet 3/A.§ helyébe az alábbi rendelkezések lépnek
„(1) A Bizottság, illetőleg a Polgármester – mint eljáró hatóság - az eljárást felfüggesztheti, ha a
kérelem elbírálásához a kérelmező lényeges életkörülménye hivatalosan nem ismert, vagy azt eljáró
hatóság vitatja. Ilyen lényeges körülmény különösen a kérelmező tartózkodási helyének vagy
postacímének pontos ismerete, vagy egyéb tisztázatlan családi, vagyoni, vagy jövedelmi helyzete.
(2) A nem ismert illetőleg vitatott körülmények tisztázása érdekében a Bizottság illetőleg a
Polgármester:
a) felkérheti a Gyermekjóléti Szolgálatot, Családsegítő Szolgálatot környezettanulmány készítésére
b) felkérheti a Jegyzőt adatok beszerzésére, hivatalos intézmények és civil szervezetek megkeresésére
c) felkérheti a Bizottság elnökét helyszíni szemle készítésére, valamint
d) felhívhatja a kérelmezőt, hogy a körülményről nyilatkozzon, vagy azt igazolja.
(3) Az eljárást a Bizottság és a Polgármester a körülmény tisztázásáig, de legfeljebb 30 napra
függesztheti fel.”
3.§
A rendelet 3/B.§ helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Az eljárást a Bizottság, illetőleg a Polgármester megszünteti, ha
a./ a kérelmező ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon támogatás iránt nyújtott be
kérelmet és az eljárás az ügyben már folyamatban van, vagy annak tárgyában 30 napon belül eljáró
hatóság határozatot hozott
b./ a kérelmező személye a benyújtott kérelem hiányosságai miatt nem megállapítható.”
4.§
A rendelet 4.§ helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A kérelmező köteles együttműködni a Bizottsággal, a Polgármesterrel (eljáró hatóságok) valamint
a Polgármesteri Hivatallal az eljárás során, és szociális helyzetére vonatkozóan a valóságnak
megfelelően nyilatkozni.
(2) Abban az esetben, ha a kérelmező nem tesz eleget az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének,
kérelmét eljáró hatóság elutasítja, illetőleg az ellátás folyósítását megszünteti.”
5.§
A rendelet 13/A.§ helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Rászorultság alapján természetben nyújtható ellátásra jogosult azon kérelmező, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át. Természetben nyújtható ellátás különösen: a közüzemi számlák
díjtartozásának egyenlítése, étkezési díjhátralékok elengedése, kiegyenlítése, tüzelőanyag
beszerzése, segélyként adott élelmiszer vagy higiéniai egységcsomag, valamint egészségügyi
szolgáltatáshoz való hozzájárulás. Az eljárásra az ezen rendeletben foglalt általános eljárási
szabályok az irányadóak.
(2) A Bizottság természetbeni hozzájárulásként – karácsonyi élelmiszercsomag formájában élelmiszeradományt oszt. Az élelmiszeradományokhoz szükséges fedezetet a Képviselő-testület
minden tárgy évben a szociális előirányzatok között külön tervezi meg a költségvetésről szóló
rendeletben.
(3) Karácsonyi élelmiszercsomag-adomány osztást a Bizottság minden tárgy év november
hónapjában hirdeti meg. Az élelmiszeradomány osztás a (4) bekezdésben foglalt javaslat alapján
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történik. Az élelmiszercsomag-adományra való jogosultságot a Bizottság az alábbi feltételek
alapján egyedi mérlegelés szerint állapítja meg:
a) 55 év feletti
b) 3 vagy több gyermeket nevelő
c) munkanélküli
d) gyermekét egyedül nevelő
(4) Adományban az részesülhet az, akire vonatkozóan a Családsegítő Szolgálat, vagy a
Gyermekjóléti Szolgálat illetőleg Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője - a
(3) bekezdésben foglalt valamelyik feltétel alapján – javaslatot tesz.
(5) Az adomány osztás végrehajtása érdekében a Bizottság – ezen rendelet 2. sz. mellékletébe
foglalt formai és tartalmi követelmények mellett - határozattal adományosztási tervet készít,
melyben meghatározza az adománycsomagok számát, beszerzési értékét, az adományra vonatkozó
javaslatok benyújtásának feltételeit, az adományosztás végrehajtásának módját, időpontját, a
csomagok átadásának-átvételének felelősségi rendszerét, a nyilvántartás vezetésének módját,
valamint a pótigények benyújtására vonatkozó feltételeket.
(6) Adományosztás csak az arra előirányzott szociális keret erejéig történhet.
6.§
(1) A rendelet 12.§ (2) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül:
„Az egy évben adható átmeneti segély maximális összege háztartásonként nem haladhatja meg a
100.000 Ft-ot. Egy kérelmező részére egy alkalommal adható átmeneti segély maximális összege:
50.000 Ft.”
(2) A rendelet 12.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(5) Átmeneti segély egy kérelmező részére egy évben legfeljebb két alkalommal adható. Ezen
rendelet 2.§ (2) bekezdésében foglalt különös méltánylást érdemlő esetben a Bizottság kivételesen
eltérhet.”
7.§
A rendelet 23.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„Egy kérelmező többféle eseti segélyt csak ezen rendelet 2.§ (2) bekezdésében foglalt különös
méltánylást érdemlő esetben vehet igénybe. A segélyek száma ezen esetben sem haladhatja meg
összesen az évi három alkalmat.”
8.§
A rendelet 7.§ helyére az alábbi szöveg kerül:
„Rendszeres szociális segély
(1) Rendszeres szociális segélyre jogosult azon kérelmező, aki megfelel az Szt. 37.§ (1) bekezdés
a)-c) pontjában foglalt valamelyik feltételnek.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl az Szt. 37.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján
rendszeres szociális segélyre jogosult azon kérelmező is, aki mentális és egészségi állapota miatt
munkavégzésre alkalmatlan, de nem felel meg az Szt. 33.§ (1) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt
feltételeknek.
(3) A (2) bekezdésben foglalt jogosultság megállapításához házi orvos által írt beutalás alapján
kiadott szakorvosi igazolás szükséges.
(4) A (2) bekezdésben foglalt állapot egy éven túli fennállása esetén a háziorvos vagy szakorvos
javaslatára kérelmező – a javaslat kiállításának napjától számított 30 napon belül – köteles
kezdeményezni a rehabilitációs hatóság komplex vizsgálatát.”
9.§
A rendelet 8.§ (3) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:
„h) Részt vesz háziorvos, szakorvos illetőleg rehabilitációs hatóság által javasolt egészségügyi
vizsgálaton”
10.§
A rendelet, ezen rendelet mellékletében szereplő, 2. sz. melléklettel egészül ki.
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11.§
Ezen rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

2. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának…/……….. sz. SZB határozata
………. év karácsonyi élelmiszeradomány osztás tervéről
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 8/2004. (III.17.) sz.
rendeletének 13/A.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2012. évben karácsonyi
adományként élelmiszercsomag osztást hirdet, amelyhez az alábbi adományosztási tervet készíti
ADOMÁNYOSZTÁSI TERV
1. A csomagok megrendelése
Göd Város Szociális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) felkéri a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Osztályától (továbbiakban: Hatósági Osztály) …………………….., hogy ………………………
rendeljen meg karácsonyi élelmiszercsomagot az alábbi feltételek szerint.
Adománycsomagok száma: …… db
Az adománycsomagok beszerzési értéke ne haladja meg a ………. Ft/csomag összeget
Fedezet: ……………………….
Az élelmiszercsomagok tartalma: …………………………………..
2. A javaslatok benyújtásának feltételei:
a) a javaslattevők köre
Az élelmiszeradomány-csomag osztásra vonatkozó javaslatot Göd Város Önkormányzatának 8/2004.
(III.17.) rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) 13/A.§ (3) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt
feltételek (továbbiakban: jogosultsági feltételek) alapján az alábbi létszámban tehetnek a (4)
bekezdésben foglalt szervek és személyek:

-

fentiek szerint
a Családsegítő Szolgálat: ……….. ,
a Gyermekjóléti Szolgálat: ………. ,
Göd Város Önkormányzat valamennyi képviselője képviselőnként ……..
személyre vonatkozóan tehet javaslatot.
A Bizottság elnöke, az általa vezetett konzultáció keretén belül, gondoskodik annak koordinációjáról,
hogy ugyanazon személyre vonatkozóan több javaslat ne érkezzen.
b) a javaslatok tartalmi és formai követelményei
A javaslattételt a fent megjelölt szolgálatok vezetőinek illetőleg a képviselőknek (továbbiakban:
javaslattevők), személyesen, írásban, listásan kell eljuttatni a Hatósági Osztály részére. Az átvétel
tényét a lista másolatán a Hatósági Osztálynak ügyintézője aláírásával igazolja. A listán
javaslattevőnek szerepeltetnie kell a javasolt személy nevét, személyi adatait, lakcímét, a jogosultsági
feltétel megjelölését. A javasolt személyek jogosultsági feltételeinek ellenőrzése a javaslattevő
felelőssége. A javaslatok leadási határideje: képviselő javaslattevő esetében …………………..
szolgálat vezető javaslattevő esetében: ……………………. A határidők letelte közötti időszakban a
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Bizottság elnöke - az a) pontban foglalt koordináció érdekében - konzultációt tart a szolgálatok
vezetőivel. A vonatkozó határidő leteltét követően érkezett javaslatok csak a pótigények között
szerepelhetnek. Pótigények között szerepelnek a megadott létszámot meghaladó személyekre tett
javaslatok is.
3. Az adományokról való döntés
A Bizottság a határidőn belül beérkezett javaslatokról a helyi rendelet 13/A.§ (3) bekezdésében
foglaltak alapján egyedi mérlegelési jogkörben dönt. Előnyt élveznek azon javasolt személyek, akik a
jogosultsági feltételek közül többnek is megfelelnek. A megítélt adományokról a Bizottság határozatot
hoz, melyben az adományozottak névsorát (feltüntetve személyi adataikat és lakcímeiket) a
javaslattevők szerint külön listákban szerepelteti. A Bizottság ülésére, valamint a döntéshozatalra – a
helyi rendelet 13/A.§ (2)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel - az általános eljárási szabályok
irányadóak.
4. Az adományok kiosztása
a) közreműködés az adományosztásban
A 3. pont szerint hozott döntés végrehajtásáról a Bizottság elnöke gondoskodik. Ennek keretében
felkéri javaslattevőket, hogy az adományok kiosztásában működjenek közre és az általuk javasolt
személyek részére juttassák el az adományokat rendeltetési helyeikre. Amennyiben valamelyik
javaslattevő nem működik közre az adományok kiosztásában, az esetben a Bizottság elnöke
gondoskodik ezen javaslattevő javaslatában foglalt adománycsomagok rendeltetési helyére való
szállításáról, illetőleg adományozott részére való átadásáról. A közreműködés hiányaként kell
értelmezni azt, ha a javaslattevő a 3. pont szerint hozott döntést követő 15 napon belül az
adománycsomagokat maradéktalanul nem veszi át.
b) felelősség az átadás-átvétel során
Javaslattevők - a Bizottság által hozott határozat alapján - kiállított listán (jegyzéken) szereplő
személyek részére kihordásra váró adománycsomagokat a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán
vehetik át. Az átvétel tényét a Hatósági Osztály ügyintézője előtt a javaslattevő aláírásával igazolja a
6. pont c) pontjában foglalt nyilvántartáson (jegyzéken). Ezt követően javaslattevő gondoskodik az
adománycsomagnak rendeltetési helyre szállításáról és az adományozott részére való átadásáról. Az
adománycsomagnak adományozott részére történő átadás tényét az adományozott az átvételi
elismervényen aláírásával igazolja. Az aláírt átvételi elismervényeket javaslattevő köteles megőrizni
és legkésőbb …………….-ig leadni a Hatósági Osztályon. Az átvételi elismervényekről javaslattevő
jegyzéket készít, amely jegyzéken az elismervények leadásának tényét a Hatósági Osztály ügyintézője
aláírásával igazolja Javaslattevő, az átvételt követően anyagi és jogi felelősséggel tartozik az
adománycsomagok rendeltetési helyre szállításáért, valamint adományozott által történő átvetetéséért.
c) át nem vett adományok kezelése
Azon adománycsomagot, amelyek átvételét az adományozott megtagadta, javaslattevő haladéktalanul
– de legkésőbb 3 napon belül – visszajuttatja a Hatósági Osztályra. Azon adománycsomagot,
amelynek átadása egyéb ok miatt hiúsult meg (különös tekintettel az adományozott ismeretlen helyen
való tartózkodására) javaslattevő 15 napig megőrzi és ezen idő alatt ismételten – legalább 2
alkalommal - megkísérli az átadást adományozott részére. Amennyiben az átadás megkísérlése
sikertelennek bizonyul, javaslattevő a megőrzési idő lejártát követően az adománycsomagot
haladéktalanul, – de legkésőbb 3 napon belül – visszajuttatja a Hatósági Osztályra. Az át nem vett
adománycsomagok esetében javaslattevő a részére kiadott jegyzéken szerepelteti az adományozott
nevét, személyi adatait lakcímét, az átadás megkísérlésének időpontját (dátum, óra, perc), az átadás
meghiúsulásának okát (amennyiben a meghiúsulás oka nem az átvétel megtagadása, abban az esetben
az átadás ismételt megkísérlésének további időpontjait). A jegyzéket az át nem vett
adománycsomagokkal együtt leadja a Hatósági Osztályon. Az át nem vett csomagok a pótigények
között kiosztható adománycsomagok számát növelik.
5. A pótigények
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A Bizottság által megállapított összes kiosztható adománycsomag-számon felül pótigényként további
javaslatok terjeszthetők elő, amennyiben az arra előirányzott szociális keret még nem merült ki. A
pótigények benyújtására a 2. pontban rögzített szabályok alkalmazandók azzal, hogy javaslattevők
legfeljebb 5 további személyre tehetnek javaslatot, valamint a pótigények végső beadási határideje
……………………. A pótigényekre vonatkozó döntésre a 3. pontban foglalt általános szabályok az
irányadók azzal, hogy a Bizottság a határozatban az adományozottak névsorát nem szerepelteti
javaslattevőként külön listán. A pótigényekről hozott döntés végrehajtásáról a Bizottság elnöke
haladéktalanul gondoskodik, ennek keretén belül elszállítja az adománycsomagokat rendeltetési
helyükre, valamint átadja azokat adományozottak részére. A Bizottsági elnök ezen intézkedéseire a 4.
pont b) és c) pontjában foglalt szabályok értelemszerűen alkalmazandóak. A pótigényekről hozott
döntés végrehajtását követően esetlegesen megmaradt adománycsomagok a helyi rendelet 13/A.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint segélyként adott élelmiszerként adható ki.
6. Nyilvántartások vezetése
Az adományosztás során nyilvántartás készül
a)
2.pont b) pontja szerint beérkezett javaslatokról
b)
a 3. pont szerinti döntésről
c)
javaslattevők részére 4. pont b) pontja szerint átadott adománycsomagokról
d)
az adományozottak részére átadott adománycsomagokról
e)
a pótigényekre vonatkozó javaslatokról
f)
a pótigényekre vonatkozó döntésről
g)
a pótigények alapján átadott adománycsomagokról
h)
a fennmaradó adománycsomagok jegyzékéről.
A Hatósági Osztály vezeti az a), c),f),h) pontban foglalt nyilvántartásokat.
A Titkársági-Jogi-Informatikai Osztály vezeti a b), és f) pontban foglalt nyilvántartásokat, melyekről
jegyzőkönyv aláírását követő napon hivatalosan írásban (elektronikus úton) tájékoztatja a Hatósági
Osztályt.
Javaslattevők vezetik a rájuk vonatkozó d) és e) pont szerinti nyilvántartásokat, amelyeket –
lezárásukat követő napon, – a 4. pont b) illetőleg c) pontjában foglaltak szerint átadnak a Hatósági
Osztály részére.
A Bizottság elnöke külön vezeti a g) és h) pont szerinti nyilvántartást, amelyeket - lezárásukat követő
napon – az 5. pontban foglaltak szerint átad a Hatósági Osztály részére.
A nyilvántartások (jegyzékek) formanyomtatványait a Hatósági Osztály bocsátja javaslattevők
rendelkezésére.
7. Egyéb kiegészítő szabályok.
Ezen határozatban nem szabályozott kérdésekre a helyi rendeletben, valamint Göd Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében foglaltak az irányadók. A
határidők számítására a 2004. évi CXL törvény 65.§-ban foglaltak az irányadók.

7./ Németh László Általános Iskola művészeti oktatási tandíjairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.
A testület 9 igen, 1 tartózkodással az előterjesztést elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 18/2012. (V.__) sz. Ök. rendelete
a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak tandíj és
térítési díj fizetéséről szóló 16/2009. (IV.24.) sz. Ök. rendelet módosításáról
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés b) pontjában, a 117. § (4)
bekezdésében és a 124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Göd Város
Önkormányzata intézményfenntartói minőségében a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak tandíj és
térítési díj fizetéséről szóló 16/2009. (IV. 24.) sz., Ök. rendelet 2. §-a (5)-ik bekezdéssel egészül ki:
„(5) A művészeti oktatásban résztvevők az iskola létesítményeinek, felszerelésének igénybevétele,
használata címén az alapképzésért fizetendő térítési díjon illetve a tandíjon felül e jogcímen a
következő térítési díjat fizetik:
Egyéb díjak, költségek a művészetoktatásban
Művészeti ág

Fizetendő díj meghatározása

Díj mértéke

Zeneművészet

Hangszerkölcsönzési díj zeneiskolai hangszerekre
(A zenetanuláshoz szükséges kották, könyvek
beszerzése a szülőt terheli. Ezeket az eszközöket
ingyen rendelkezésre bocsátani nem tudjuk még a
térítési díjat nem fizető tanulóink részére sem.)

2.500 Ft/félév

Zeneművészet

Hangszerhasználati hozzájárulás a zongora- és
ütőhangszeres tanszakokon

1.500 Ft/félév

Táncművészet

Ruha- és jelmez használati hozzájárulás

1.000 Ft/félév

Eszköz- és alapanyag használati hozzájárulás

1.000 Ft/félév

Képző- és iparművészet
„

2. §
E rendelet 2012. szeptember 1-én lép hatályba.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

8./ Medicopter Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
82/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10.000,- Ft támogatást biztosít a Medicopter Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) részére.
Bankszámlaszám: 11705008-20477873
Fedezet: Szociális Bizottság kerete
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Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

9./ Igazgatási szünet elrendelése az Okmányirodában
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Az okmányiroda kérésére és a nyári szabadságok kiadása
miatt javasolja az igazgatási szünet kiadását.
Sipos Richárd kérdése, hogy mik a városvezetés tervei az okmányirodával?
Dr. Szinay József elmondja, hogy a városoktól a kormány el fogja venni az okmányirodákat és a
kormányhivatal lesz azok fenntartója.
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
83/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Az Okmányiroda nyári munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:
2012. július 16-tól 2012. július 27-ig
igazgatási szünet
Az igazgatási szünet alatt az okmányiroda dolgozói éves szabadságukat töltik.
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

10./ Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. Az alapító okiratok módosítására törvényi kötelezettség
van, amelyet május 31-ig kell megtennie az önkormányzatnak és a jövő tanévre vonatkoznának.
A testület a 140. oldalon található javaslatot 10 igen szavazattal elfogadja.
84/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Göd Város Önkormányzat Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratát 2012. szeptember 1-i hatállyal
az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 9. pontja b) alpontjának szövege hatályát veszti és helyébe a következő
rendelkezés lép:
b.)
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 3-8 éves
életkorú gyermekeknek a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján többségi –
meghatározóan szokványos nevelési igényű gyermekeket ellátó – csoportban integrált óvodai
fejlesztést biztosít. Az alábbi sajátos nevelési igények kielégítésére gondoskodik azok típusához és
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súlyosságához igazodva a pedagógiai feltételek (személyi, módszertani és dologi) biztosításáról. E
feladatot a költségvetési szerv 2131 Göd, Rákóczi u. 23. szám alatti „Fácán óvodaegység”
telephelyének 3 csoportja látja el, ahol csoportonként a férőhely 25 fő. E férőhely terhére
csoportonként legfeljebb 2 fő integrálható, ez 5 fő férőhely-szorzót jelentő gyermeket jelent
csoportonként. E körben ellátható gyermekek:
Organikus okból:
- enyhe fokban érzékszervi sérült – enyhén nagyot halló (40-55 dB-ig), gyengén látó,
- enyhe fokban értelmi fogyatékos
- beszéd fogyatékos
- enyhe fokban mozgáskorlátozott
- autista (új autista gyermeket 2012. szeptember 1-től nem vesz föl)
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek nevelése.
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő: azonnal, ill. 2012. szeptember 1.
Felelős:
Markó József polgármester
Dr. Szinay József címzetes főjegyző

Németh László ált isk. alapító okirat módosítás: 10 igen
85/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát 2012.
szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 9. pontjának c.) és d. ) alpontjának szövege hatályát veszti és helyükbe a
következő rendelkezések lépnek:
c.)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam): a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
integrált oktatása, nevelése, fejlesztése részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt. Ellátja a
szakértői véleménnyel rendelkező:
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
− a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók
integrált oktatását, nevelését, fejlesztését,
− megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését,
− enyhe fokban érzékszervi sérült (azaz enyhe fokban látás vagy enyhe fokban hallás sérült)
tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését,
− beszédfogyatékos tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését.
A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján:
− a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését,
oktatását, fejlesztését.
A fenti fejlesztéseket a Városi Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógusai végzik.
Az intézményi gyógytestnevelést a Városi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai látják el az
intézményben.
d.)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam): a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
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integrált oktatása, nevelése, fejlesztése részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt. Ellátja a
szakértői véleménnyel rendelkező:
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
− a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók
integrált oktatását, nevelését, fejlesztését,
− a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését,
− enyhe fokban érzékszervi sérült (azaz enyhe fokban látás vagy enyhe fokban hallás sérült)
tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését,
− beszédfogyatékos tanulók integrált oktatását, nevelését, fejlesztését.
A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján:
− a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését,
oktatását, fejlesztését.
A fenti fejlesztéseket a Városi Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógusai végzik.
Az intézményi gyógytestnevelést a Városi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai látják el az
intézményben.
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem
benyújtására, a címzetes főjegyzőt ennek előkészítésére.
Határidő: azonnal, ill. 2012. szeptember 1.
Felelős:
Markó József polgármester
Dr. Szinay József címzetes főjegyző

11./ Alsógödi úszóművek helyzetének rendezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy három úszómű engedélyezéséről van
most szó. A GSE úszóművével kapcsolatban nem érkezett kifogás, az ő engedélyük rendben van. A
másik úszómű egy gazdasági társaság tulajdonában van, de a működési engedélyhez szükséges az
önkormányzattal egy területfoglalási megállapodás. A BME úszóművére a testület tavaly június 8-al
visszavonta az önkormányzat az engedélyt. A PEKJB módosító javaslatokat tett az előterjesztéshez és
az ülés előtt kiosztott anyag 27. oldalon található. Kiegészítené még, hogy 2014. október 14-ig
javasolja az engedély megadását.
Kovacsik Tamás javasolja, hogy amennyiben erre az úszóműre várható egy egyetemi vendég érkezése,
akkor azt az egyetem előre jelezze a varoshaza@god.hu címre.
Rábai Zita szerint több olyan dolog szerepel a határozatban, amit egy megállapodásban kell rendezni.
Ilyen pl., hogy a BME területén az elvégzendő építési munkák városrendezési hatástanulmányhoz
kötöttek.
Bertáné Tarjányi Judit véleménye szerint jogos az igény, hogy a terület előtt lévő közterületet rendbe
tartsák. A városrendezési hatástanulmány készítését a HÉSZ írja elő.
Sipos Richárd kérdése, ki fogja meghatározni azt, hogy közösségellenes-e valakinek a magatartása?
Bertáné Tarjányi Judit szerint ezt jogszabály is szabályozza.
Dr. Fekete Károly elmondja, hogy a BME részéről a feltételeket elfogadják.
Forró Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy az úszómű korábban engedély nélkül üzemelt.
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Rábai Zita a hallottak ellenére nem tenné be a határozatba a kifogásolt pontokat.
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
86/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. október 14-ig tulajdonosi hozzájárulást ad a BME úszóművéhez az 1668+ 380 fkm-hez, az 525
helyrajzi számú ingatlanra az alábbi feltételekkel:
- Az úszóműhöz a MAFC által benyújtott listán nem szereplő hajók nem köthetnek ki.
- A közösségellenes magatartást tanúsító hajóvezetők kikötési engedélyét a MAFC visszavonja és
erről az Önkormányzatot írásban értesíti
- A BME és a vízfelület közötti területet folyamatosan karbantartja
- Az Önkormányzat területén a karbantartás jellegű munkákat meghaladó munkákat csak az
Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével végez
- A BME területén építési munkákat csak Városrendezési Hatástanulmány elfogadása után végez
- A 02 helyrajzi számú területen és a mérőtelep területén építési munkák esetén figyelembe veszi az
Önkormányzat ügyféli státuszát (Közvetlen szomszéd)
- Az Önkormányzat területére rendszám nélküli, forgalmi engedéllyel nem rendelkező közúti járművet
nem enged.
- Az Önkormányzat területén a forgalmat akadályozó, vagy balesetveszélyt okozó eszközt (így
különösen hosszabbítót, vagy az úszómű rögzítéséhez használt kötelet) nem helyez el.
Határidő: 2012. 07. 01.,
Felelős: Markó József polgármester

87/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
ideiglenes tulajdonosi hozzájárulást ad a Rudas és Társa BT, mint RÉV üzemeltetője úszóművének a
jelenlegi helyén maradásához 2013. július 31-ig azzal, hogy 2013-ban új engedélyezési eljárást folytat
le, ahol a feltételeket rögzítik.
Határidő: azonnal,
Felelős: Markó József polgármester

12./ Németh László Általános Iskola státuszigényei
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.
Dr. Pintér György javasolja, hogy ne szerepeljen név a határozatban.
Iskolaotthonos álláshely: 10 igen szavazattal a testület elfogadja az előterjesztést.
88/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény álláshelyének számát 73ra növeli, az egy iskolaotthonos tanítói álláshellyel.
Az álláshely fedezete: az önkormányzat 2012. évi működési tartalék. 2012. évre az iskolaotthonos
tanítói álláshely költsége 3,5 hónapra 427.000 Ft + munkáltatói járulék 115.000 Ft, összesen 542.000
Ft.
Határidő: 2012. augusztus
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Intézményvezető
Férfinéptánc tanár félállás: 10 igen szavazattal a testület az előterjesztést elfogadja.
89/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Hozzájárul ahhoz, hogy 2012. június 16-tól 1 fő férfinéptánctanárt a Németh László Általános Iskola
és AMI határozott idejű jogviszonyban foglalkoztassa. A művészetoktatási álláshelyek száma 17-re
emelkedik. Bérvonzatának fedezete a 2012. évi működési tartalék.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Intézményvezető

Egyebek I.
Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Dr. Pintér György elmondja, hogy az előző testületi ülésen kérte, hogy május 15-ig a képviselők
tegyenek javaslatot a pénzügyi tájékoztató formájára, de ilyen jellegű javaslat nem érkezett. Ismerteti
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét, majd kiosztja az írásos tájékoztató anyagot.
Egyebek II.
Tájékoztatás Nevelek-dűlő csatlakozása ügyében
Markó József elmondja, hogy az előző ülésen döntöttek Nevelek ügyében az egyezségről. A bíróság
ezt követően az eljárását egy hónapra felfüggesztette. Javasolta a Kommunikációs Kft-nek, hogy
Neveleket lássák el Gödi Körképpel.

Egyebek III.
Széchenyi Csárda bérleti szerződésének módosítása
Rábai Zita kimegy.
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a Széchenyi Csárda bérlője kérte a bérleti szerződés módosítását és
az önkormányzat hozzájárulását a terasz befedéséhez. A felépítmény mobil lenne és télen nem
üzemelne. Ez a bérleti idő meghosszabbításával is járna. Kéri a testületet, hogy a bérleti szerződést
fogadják el, azzal, hogy a bérleti díj 544 eFt lenne.
Hlavács Judit ügyrendi kérése, tartsanak 5 perces szünetet, hogy a szerződés-tervezetet elolvashassa.
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Markó József szerint amennyiben az építmény illeszkedik a környezetbe, akkor a hely értékét növeli.
Bertáné Tarjányi Judit a 9. pontban a bérbe adó vállal kötelezettséget a terasz lefedésére. Felhívja a
figyelmet arra, hogy beépítés engedély köteles és zsűriköteles. Véleménye szerint a HÉSZ nem teszi
lehetővé a beépítés növelését.
Forró Gábor javasolja a szerződés elfogadását. Tudomása szerint a túlpartról kifogásolják a zenés
rendezvények tartását.
Lenkei György szerint mobil az építmény, ami lebontható.
Hlavács Judit szerint amennyiben a fa szerkezet végleges, akkor jobban nézne ki a cserép, mint a
ponyva.
Bertáné Tarjányi Judit hangsúlyozza, hogy a bejelentési kötelezettség feltétele a tervező által készített
tervrajz.
Markó József szerint a testület támogatja az elképzelést, ha az épület műszaki paraméterei megfelelőek
és a bérlő eleget tesz az előírásoknak. Elviekben támogatja a szerződés meghosszabbítását, de a végső
döntést a műszaki dokumentáció birtokában hozza meg.
A testület a javaslatot 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
90/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Elviekben támogatja a Széchenyi Csárda bérlőivel a bérleti szerződés meghosszabbítását, de a végső
döntést a terasz befedésére vonatkozó műszaki dokumentáció birtokában hozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Egyebek III.
Nevelek csatlakozása
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
91/2012. (V. 23.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Sződ Község Önkormányzatával megkötendő egyezségi megállapodás feltételeként jelöli meg, hogy
az Ilka-lakópark tervezett területét Sződ Önkormányzata saját költségén „gazdasági és kereskedelmi
övezetté” minősíti át településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének) módosításával.
Határidő: azonnal,
Felelős: Markó József polgármester
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Markó József bejelenti, hogy a fellebbezést zárt ülés keretében kell tárgyalni.
A testület a zárt ülés elrendelését 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv
tartalmazza.
K. m. f.
Markó József
polgármester
Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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jkv. vezető

