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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Kovacsik Tamás előre jelezte távolmaradását. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Kéri, hogy az egyebekben vegyenek fel napirendi pontot a bölcsődei térítési 
díjakról. 10 órakor jön az új kapitány bemutatkozni, ezért akkor szünetet tartanak. A két ülés között lezajlott 
a március 15-i ünnepség. Két testvértelepülésről érkezett delegáció a városba. A termálvizű strandon 
megtörtént az új fűtésrendszer átadása. A pályázatok közül a 2-es főúton a gyalogátkelőhelyre és 
buszmegálló létesítésére nyertek, aminek a területátadása a héten lesz. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy két pályázatról kell dönteni, valamint a rendőrségi autóról és a strand 80 
milliós elvonásáról kell formai döntés. 
 
Markó József elmondja, hogy a 12-es napirendi pontot javasolja levételre, mivel formai hibákat tapasztalt a 
PEKJB.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy az ÁSZ kérte a részletesebb tájékoztatást adjanak a képviselőknek a város 
anyagi helyzetéről, melyet ezt követően minden ülés előtt meg fog tenni. 
 
Markó József elmondja, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésére pályázatot írtak ki, amire most pályáznának.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: Rábai Zita nem szavazott. 
 
1./ Helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző       
 
2./ Helyi szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök       
 
3./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző      
 
4./ Intézményvezetői pályázatok kiírása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök      
 
5./ 528 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
 
6./ Közterület-felügyelet munkarendjének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző       
 
7./ HÉSZ módosítása – 050-es táblában a közbenső út törlése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
 
8./ HÉSZ – tervezői megbízás 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész    
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9./ Városi közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző     
 
10./ KMOP-4.6.1-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázaton részvétel és önrész biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.      
 
11./ Zöldhulladék kezelés 2012. évi rendszere 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató    
 
12./ Strand belépőjegy árainak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató    
 
13./ Új utcai csapadékvíz-elvezetés hitelfelvételhez költségvetési kitekintő határozat 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Egyebek 
I./ Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása 
II./ Balázsovits János tornaterem légkezelő egység kiépítése - pályázat 
III./ Térfigyel ő rendszer kiépítése - pályázat 
IV./ Rendőrség részére gépjármű vásárlás 
V./ 93/2011. (VI. 29.) sz. Ök. határozat visszavonása  
 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy az ülés előtt kiosztotta az önkormányzati bankszámla-kivonatokat, 
melynek tartalmát ismerteti.  
 
 
 
1./ Helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző       
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 6/2012. (II. 29.) sz. Ök. rendelete a helyi kitüntető címekről szóló 
4/1995. (III.10.) sz. Ök. rendelet módosításáról és művészeti díj alapításáról 

 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. tv. 24 § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A helyi kitüntető címekről szóló 4/1995. (III.10.) sz. Ök. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a 
következő díjmegnevezéssel egészül ki: 
 „Göd város alkotó- és előadóművész díja” 
(2) A Rendelet 8. §-a 9. § számozást kap, egyidejűleg a 8. § alá a következő rendelkezés lép: 

„(1) A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén huzamosabb ideje eredményesen 
működő alkotóművészeknek, gödi illetőségű művészeknek, művészeti közösségeknek. A díjazott nettó 
100.000 Ft,. összegű pénzjutalomban és oklevélben részesül. 
(2) A kitüntető cím adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek: 
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői,  
- a városban működő kulturális társadalmi szervezet, egyesületek,  
- intézményi, munkahelyi kollektívák, 
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- Göd város polgárai 
(3) A díj átadásra a Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen kerül sor.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 1. § (2) bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A „Göd Díszpolgára” cím életműért, olyan országosan ismert, köztiszteletben álló és Göddel 
valamilyen kapcsolatban állt vagy álló személy részére adható, akit érdemeiért, tevékenységéért a 
Képviselő-testület arra érdemesít. „Göd Díszpolgára” lehet olyan személy is, akinek művészeti, 
tudományos, emberbaráti, sport, közéleti, stb. munkája, társadalmi szerepvállalása annyira kimagasló, 
hogy annak révén az esetlegesen kisebb országosan ismertségét az ágazati/szakmai közvélemény 
világméretű léptéke helyettesíti. A cím posztumusz is kiadható. A cím általános önkormányzat választási 
időszakonként egy ízben adományozható.” 

 
(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdésének szövege a következő rendelkezéssel egészül ki: 
„ A cím évente egy személynek, közösségnek adományozható. A cím ugyanannak a személynek, közösségnek 
indokolt esetben, az adományozási feltétel ismételt teljesítése esetében többször is, de általános 
önkormányzat választási időszakonként legfeljebb egyszer adható. 
 
(3) A Rendelet 3. §-a a következő új bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A kitüntető címek visszavonhatók, amennyiben viselőjét a Képviselő-testület arra méltatlannak tartja. 
A kitüntető cím visszavonására vonatkozó eljárási szabályok megegyeznek az adományozás szabályaival. 
A visszavont díjjal járó pénzjutalmat nem, de a jelképeket (oklevél, plakett, stb.) az egykori díjazottnak 
vissza kell szolgáltatnia, a visszavonással érintett díszpolgár nevét a visszavonó határozat számának 
feltüntetésével az emlékkönyvből törölni kell.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba. 
 
 
 
  Markó József       dr. Szinay József  
  polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
 
2./ Helyi szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök       
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy három részből áll a rendeletmódosítás. Az első a 
lakásfenntartási támogatás helyett belépő fűtési támogatás. A második pont az adósságkezelési szolgáltatás, 
amit itt végeznek, de központi keretből. A harmadik pedig a temetési segélyre vonatkozik.  
 
Sipos Richárd a fűtési támogatás kapcsán kérdezi, hogy ha megszűnik a lakásfenntartási támogatás, akkor 
miért szerepel mégis a rendeletben? 
 
Lenkei György elmondja, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás szűnik meg, a központi nem. 
 
Forró Gábor a PEKJB megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt elfogadásra javasolta. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 7/2012 (III. 29.) sz. az önkormányzat által nyújtható szociális 
ellátásokról szóló 8/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 
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A rendelet 9.§ helyére az alábbi rendelkezések kerülnek: 
 

„9.§ 
Fűtési támogatás 

(1) A Bizottság fűtési támogatásban részesíti azon kérelmezőt, akinek háztartásában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő 
öregségi nyugdíjban részesülő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át.  
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem részesíthető fűtési támogatásban azon 
kérelmező, akinek háztartásában élő személyek az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt értéket 
meghaladó vagyonnal rendelkeznek. 
(3) A támogatás mértéke 
a) lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartás esetén: 10.000 Ft 
b) lakásfenntartási támogatásban nem részesülő háztartás esetén: 20.000 Ft. 
(4) A fűtési támogatás iránti kérelmek beadási határideje minden tárgy év október 31.  
(5) Fűtési támogatás egy háztartásban egy évben csak egy alkalommal igényelhető.  
(6) A Bizottság indokolt esetben a támogatást természetben is nyújthatja.” 

 
2.§ 

 
(1) A rendelet 16.§ (2) bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„Az adósságkezelési szolgáltatás alapján figyelembe vehető legnagyobb lakásnagyság és minőség: 120 m2, 3 
szoba, összkomfort.” 
(2) A rendelet 16.§ (4) bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„(4) Az adósság típusai: 
a) vezetékes gázdíjtartozás 
b) áramdíjtartozás 
c) víz- és csatornahasználati díjtartozás 
d) központi fűtés díjtartozás 
e) közösköltség-hátralék 
f) lakbérhátralék 
g) szemétszállítási díj.  
Az adósságkezelési szolgáltatás szempontjából adósságnak minősül az összes adósság mértékének az a)-g) 
pontban felsorolt adósságtípusok esetén a 400.000 Ft-ot meg nem haladó mértéke.” 
 
(3) A rendelet 16.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
„(9) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem részesíthető adósságcsökkentési 
támogatásban azon kérelmező, akinek háztartásában élő személyek az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában 
foglalt értéket meghaladó vagyonnal rendelkeznek.” 

 
3.§ 

 
A rendelet 18.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„A Szolgálat minden tárgyhónapot követő hónap negyedik munkanapjáig megküldi a Bizottság részére azon 
adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek adatait, akik nem teljesítették a 17.§ (5) bekezdésben 
foglalt kötelezettségeiket.” 
 

4.§ 
 

A rendelet 3.§ (5) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép: 
„ Az eljárásra, továbbá jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre egyebekben az Szt. valamint a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
rendelkezései az irányadóak.” 
 

5.§ 
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A rendelet 13.§ (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:  
„A segély összege: 25.000 Ft.” 
 

6.§ 
 

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi táblázat kerül: 
 
„Az alapszolgáltatási Központban fizetendő intézményi térítési díjak 2012. április. 01-től 

 

Szakfeladat Térítési díj 

Idősek klubja napidíj 500 Ft/nap 

Idősek klubja szoc. étkeztetés 700 Ft/nap 

Idősek klubja egyéni szállítás 300 Ft/alkalom 

Házi gondozás 450 Ft/óra 

Jelzőkészülék napidíj 100 Ft/nap 

Szociális étkeztetés 500 Ft/adag 

Szociális étkeztetés szállítással 600 Ft/adag 

 
7.§ 

 
Ezen rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
         polgármester      címzetes jegyző 

 
 
 
3./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző      
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ÁSZ kérése volt a vagyonrendelet 
módosítása a tartozások elengedésével.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy mikori adósságokról van szó? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy nincs időkorlát, a testületnek kell döntenie a tartozás elengedéséről. 
 
Forró Gábor elmondja, a rendeletben szabályozni kellett, hogy mikor van lehetőség a tartozás elengedésére. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a szociális háttér csak az egyik a sok közül. De ide tartoznak még például 
a megszűnt cégek tartozásai is, mivel azokat felesleges nyilvántartani, hiszen azokat nem lehet behajtani. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 8/2012. (III. 29.) sz. Ök. rendelete 
az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendeletének módosításáról 
 
 

1.§ 



56 

A rendelet az alábbi 22/A.§-al egészül ki: 
„22/A § 
(1) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseiről lemondhat a 2000. évi C. tv. 3.§. (4). bekezdés 10./ 

pontjában szabályozott esetekben. 
(2) Önkormányzati követelésről történő lemondásra bármely illetékes szakbizottság tehet javaslatot a 

PEKJB útján a Képviselő-testület felé.  
a./ Amennyiben bármely kérelmező az adósság teljes vagy részleges elengedését szociális indokkal  kéri, 

úgy kérelmezőnek/adósnak a Szociális Bizottsághoz benyújtandó kérelmében igazolnia kell,  hogy a 
tartozás megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális  körülményeire tekintettel családja vagy saját 
megélhetését veszélyezteti. 

b./ A követelés elengedéséről vagy mérsékléséről hozható tulajdonosi döntés csődegyezségi vagy  bírói 
megállapodásban. 
(3) A (2) pontban meghatározott teljes vagy részleges követelésről történő lemondás csak azokban az 
esetekben alkalmazható, amelyekben jogszabály másképpen nem rendelkezik. 
(4) Az Önkormányzat javára fennálló követelés elengedéséről, illetve mérsékléséről a döntést a Pénzügyi 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg.” 
 

2.§ 
 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Göd Város Önkormányzatának közterületek 
használatáról szóló 34/1991. (XI.20.) sz. Ök. rendelet 8.§(4) bekezdése.  
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
     polgármester        címzetes főjegyző 
 
 
 
4./ Intézményvezetői pályázatok kiírása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök      
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Kincsem Óvoda és a Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetőjének járt le a mandátuma és ezért szükséges az új pályázat kiírása. 
 
Hlavács Judit elmondja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat vezetői pályázati kiírásánál a feltétel vagylagos. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja: 
 

39/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a, valamint a törvény 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a 
 

Kincsem Óvoda óvodavezetői álláshelyére  
 

Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség  
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17.§ (1)-(2) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség 
és  szakképzettség: 
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
- pedagógus- szakvizsga  
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a 
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megbízással  egyidejűleg pedagógus munkakörbe történő, határozatlan időre szóló alkalmazás 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
 A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 
(vezetési  program) 
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen 
megismerhetik, és a  pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez  hozzájárul 

− nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41.§ (2) bekezdése 
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. július 31.)  
A munkakör betölthető: 2012. augusztus 2. 
Munkavégzés helye: 2132 Göd, Lenkey utca 13-17.  
Javadalmazás: a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint ezen törvény 
végrehajtási rendeletének rendelkezései szerint történik 
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos 
gazdálkodása és a közoktatás szóló 1993. évi LXXIX. tv. 54. § -ban foglaltak. 
A pályázat közzétételének helye: a pályázatot az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet  internetes oldalán, a Gödi Körkép következő számában és az Önkormányzat 
internetes honlapján kell közzétenni 
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő 
megjelenéstől számított 30. nap 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
(2131 Göd, Pesti u. 81.) címére történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás 
megnevezését és a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.  
 
A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közművelődési és Oktatási Bizottság soron következő 
ülésén írásban véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület ezt követő ülésén dönt. 
A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolatosan tájékoztatást Sellyei Noémitől (tel.: 
20/2962116) kérhetnek. Munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kincsemovoda.hu honlapon 
szerezhetnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 

40/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a, valamint a törvény 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a 
 

Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény igazgatói álláshelyére  
 

Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség  
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17.§ (1)-(2) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség: 
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
- pedagógus- szakvizsga 
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- gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta végzettséggel és 
szakképzettséggel  
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe történő, határozatlan időre szóló alkalmazás 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 
 A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 
(vezetési program) 
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen 
megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez  hozzájárul 
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41.§ (2) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2017. június 30.)  
A munkakör betölthető: 2012. július 1. 
Munkavégzés helye: 2132 Göd, Ady Endre utca 6.  
Javadalmazás: a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint ezen törvény 
végrehajtási rendeletének rendelkezései szerint történik 
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 54. §-ban foglaltak 
A pályázat közzétételének helye: a pályázatot az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet  internetes oldalán, a Gödi Körkép következő számában és az Önkormányzat 
internetes honlapján kell közzétenni 
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő 
megjelenéstől számított 30. nap 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
(2131 Göd, Pesti u. 81.) címére történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás 
megnevezését és a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.  
 
A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően a Közművelődési és Oktatási Bizottság soron következő 
ülésén írásban véleményezi. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület ezt követő ülésén dönt. 
A pályázat iránt érdeklődők pályázatuk benyújtásával kapcsolatosan tájékoztatást Sellyei Noémitől (tel.: 
20/2962116) kérhetnek. Munkáltatóval kapcsolatban további információt a városi honlapon szerezhetnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
5./ 528 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a digitális térkép elkészítésekor derült ki, 
hogy az önkormányzat területét más használja. A szerződés határozatlan idejű lenne. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

41/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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elfogadja az 528 helyrajzi számú ingatlan nyugati oldalára vonatkozó bérleti szerződés megkötését és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: címzetes főjegyző 
Határidő: 2012. március 31. 
 
 
 
6./ Közterület-felügyelet munkarendjének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző       
 
Markó József elmondja, a cél az, hogy a Közterület-felügyelet munkatársai elérhetőek legyenek hétvégén és 
az esti időszakokban is. 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti a tervezett új munkarendet. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a munkaidőn kívül hol lehet bejelenteni a szabálytalanságokat? 
 
Markó József elmondja, amennyiben olyan súlyú a szabálytalanság, akkor a rendőrséget kell értesíteni. 
Véleménye szerint a helyi rendeleteket is át kell vizsgálni és ésszerűbbé kell tenni. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a zajrendelet szerint vasárnap nem lehet olyan tevékenységet végezni, ami 
zavarja a szomszédokat. Javaslatként érkezett, hogy a tavaszi időszakban engedjék meg a hétvégi zajosabb 
munkákat is. 
 
Lenkei György felhívja a figyelmet arra, hogy jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van. 
 
Markó József elmondja, hogy az a lakóterületekre nem vonatkozik.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

42/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyeletének és az oda beosztott köztisztviselők munkarendjét 2012. 
április 1-től határozatlan ideig a következők szerint állapítja meg: 
 
November 1-től március 31-ig (téli munkarend) 
A közterület-felügyelet munkaszüneti napok és pihenőnapok (szombat és vasárnap) kivételével naponta 730 
órától 1800 óráig üzemel, ez egyúttal ügyfélfogadási időszak is. A három álláshely beosztása hétről-hétre 
változó és sorban mindhárom beosztást alkalmazó rendben a következő. 

1. szolgálat: hétfő-csütörtök 730-1600, péntek 730-1330 

2. szolgálat: hétfő-csütörtök 730-1600, péntek 730-1330 

3. szolgálat: hétfő-péntek 1000-1800 

Szabadság, betegség esetén úgy kell a dolgozókat beosztani, beosztásukat módosítani, hogy elsősorban az 1. 
szolgálatot, másodsorban a 3. szolgálatot, végül a 2. szolgálatot kell betölteni és ellátni. 
 
Április 1-t ől október 31-ig (nyári munkarend)  
A közterület-felügyelet munkaszüneti napok és a vasárnapi pihenőnapok kivételével – biztosítva a 
vasárnaphoz kapcsolódó második pihenőnapot - 800 órától 2000 óráig, szombaton 1000 órától 2000 óráig 
üzemel, ez a szombati nap kivételével ügyfélfogadási időszak is. A három álláshely beosztása hétről-hétre 
változó és sorban mindhárom beosztást alkalmazó rendben a következő. 
 1. szolgálat: hétfő-csütörtök 800-1430, péntek 800-1200, szombat 1000-2000 

 2. szolgálat: hétfő-péntek 1200-2000 

 3. szolgálat: kedd-péntek 800-1800 
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Szabadság, betegség esetén úgy kell a dolgozókat beosztani, beosztásukat módosítani, hogy elsősorban az 1. 
szolgálatot, másodsorban a 2. szolgálatot, végül a 3. szolgálatot kell betölteni és ellátni. 
 
Az kétféle munkarend időszakát egyaránt tartalmazó átmeneti héten a téli munkarendet kell alkalmazni. 
Felkéri a jegyzőt a határozatban foglaltak bevezetésére és alkalmazására. 
 
Határidő: 2012. április 1. 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
7./ HÉSZ módosítása – 050-es táblában a közbenső út törlése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tulajdonosok többsége hozzájárult az út 
törléséhez. 
 
Markó József szerint az volt az út törlésének feltétele, hogy elállnak a további követelésükről. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az a követelés az erdősáv törlésére vonatkozott. 
 
Rábai Zita szerint az út törlése a kormányhivatal törvényességi észrevételére történik és nem gesztus az 
önkormányzattól. Tudomása szerint van egy állásfoglalás a tulajdonosok kezében, miszerint az erdősáv 
bejegyzése kisajátítás, amiért kártalanítás jár nekik. Amennyiben az önkormányzat korábbi döntése a 
lakosság többségének érdekét szolgálja, akkor jó döntés volt, de akkor is jogszerűen kellett volna meghozni.  
 
Markó József kérdése, hogy kötelező törölni az utat? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy nem köteles az önkormányzat törölni az utat. A kormányhivatal a 
HÉSZ egy pontjával szemben sem emelt kifogást, csupán az elfogadás bizonyos részeit tartotta aggályosnak. 
Az erdősáv nem akadályozza a mezőgazdasági beruházás létesítését. 
 
Rábai Zita elmondja, hogy a tulajdonosok annak idején nem kérték az utat, a többség pedig nem is szeretné 
oda az utat. Véleménye szerint a kormányhivatal azért nem foglalkozott a tartalmi kérdésekkel, mivel az 
elfogadás jogszerűségét is vitatja. 
 
Markó József szerint nem érezte azt a szándékot, hogy valakinek is szándékosan kárt akartak volna okozni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti a HÉSZ elfogadásának körülményeit. 
 
A testület az út törlését 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

43/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
elfogadja a 050-es táblában az út törlését, mivel a tulajdonosok többsége kérte azt. 
 
Felelős: polgármester, főépítész 
Határidő: 2012. június 30. 
 
 
 
8./ HÉSZ – tervezői megbízás 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész    
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Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tervezői szerződésben 100eFt-tal több 
szerepel, mint az eredeti ajánlatban. Ma reggel egyeztetett a tervező céggel és megállapodtak, hogy marad az 
eredeti árajánlat. 
 
Rábai Zita szerint azért nem érkezett észrevétel, mivel sokan nem tudnak a hivatalba beérkezett iratokról.  
 
Sipos Richárd sokallja a tervezői díjat. Miért nem volt pályázati kiírás? Mi a pontos menete a terveztetésnek? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy három ajánlatot kért be tervezésre. Hosszas tárgyalások eredménye 
az, hogy a Pesttervet kérték fel a HÉSZ elkészítésére.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy az ár 1. 080 eFt + ÁFA. A kifogások miatt szükség volt a változtatásra, de most 
beépítésre kerülnek azok a módosítások is, amik lehet, hogy később váltak volna szükségessé. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy a térkép a későbbi HÉSZ készítésekor átadható lesz majd a későbbi tervező 
cégnek? 
 
Markó József elmondja, hogy a szerzői jogvédelem alól mentesül az önkormányzat, mivel a térkép nem 
tartozik a védelem alá. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a tervezői díj jóval a kamarai díjszabás alatt van. A térképet azért nem 
rakhatják fel a honlapra, mivel az védett. Amennyiben valamit tervez az önkormányzat, akkor a saját 
tervezőjének átadhatja azt, csak külsős tervezőnek nem. 
 
A testület az tervezői szerződést 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

44/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja a Helyi Építési Szabályzat elkészítésére a Pestterv Kft-vel kötendő tervezési szerződést. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
 
Szünet 
 
Forró Gábor nem jött vissza. 
 
 
Markó József elmondja, hogy itt járt a leendő dunakeszi rendőrkapitány, aki még nincs kinevezve, de eljött 
előzetesen bemutatkozni. 
 
 
 
9./ Városi közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző     
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a KOSB javasolta levenni a napirendről a téma 
tárgyalását. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a pályázat hiánypótolható és beadható később is. 
Javasolja, hogy vegyék le a napirendről a téma tárgyalását és azt a következő ülésen tárgyalják meg. 
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10./ KMOP-4.6.1-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” pályázaton részvétel és önrész biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.      
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a testület már korábban döntött a pályázaton 
történő részvételről. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van. 4 csoportos bővítésről lenne 
szó. A projekt költségeiben szerepelnek az tervezés, az eszközbeszerzés és a parképítés is. Napelemek is 
betervezésre kerültek, ami csökkentheti az energia költségeket. Sikerült elérni azt, hogy a két telket ne 
kelljen szétválasztani, ezért kéri, hogy a 25/2012-es határozatot helyezzék hatályon kívül.  
 
Markó József szerint a mostani épület nem illeszkedik a Fácán épületéhez.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a Tervtanácson is tárgyalta a terveket. A programkiírásban szerepelt 
azt, hogy minél egyszerűbb legyen a terv. 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy csak napelemet vagy napkollektort is felszerelnek a tetőre? 
 
Hlavács Judit szerint lehet bővíteni a napelemek számát. 
 
Popele Julianna ismerteti az önköltség számítási módszerét. A tervezők szerint célszerűbb a napelem 
felszerelése, mivel a használati melegvíz akkor termelődik, amikor az óvoda kisebb kihasználtságú.  
 
Dr. Pintér György szerint napkollektorokat is fel kellene szerelni.  
 
Markó József elmondja, hogy bár nem közvetlenül kapcsolódik az előterjesztéshez, felmerült az, hogy 
kellene építeni egy konyhát az óvodák részére, hiszen az iskolai konyhákat vélhetően az állam el fogja vinni. 
Egy esetleges új konyha építését is meg kell vizsgálni.  
 
Hlavács Judit szerint amennyiben arra lehetőség van, akkor meg kell tartani az iskolákat. 
 
A testület az előterjesztés a módosítással együtt 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

45/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja az Új Széchenyi Terv keretében, KMOP-4.6.1-11 „Nevelési intézmények fejlesztésére” kiírt 
pályázaton a „Kastély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel”  című projekttel részt vegyen; 
 
A projekt megvalósításának helyszíne:    2131 Göd, Rákóczi út 23. Hrsz. 2172. 
 
Projekt összes költsége:     215.790.314 Ft 
Önrész:         15.790.314 Ft 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 15.790.314 Ft önrészt a 2012. évi 
költségvetés terhére biztosítja 
 
A 25/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
11./ Zöldhulladék kezelés 2012. évi rendszere 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató    
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Markó József elmondja, hogy amennyiben ingyenesen szállítják el a zöldhulladékot, akkor az is fizet, aki 
nem termeli a hulladékot. Ha viszont fizetni kell érte, akkor magas lenne a díja és ezért inkább az erdőbe 
hordanák a lakók a hulladékot. 
 
Szabó Csaba elmondja, hogy a VKB ülésén az a döntés született, hogy a zöldhulladék elszállítását 
különvették az lombhulladék elszállításától és a zöldhulladékra 200 Ft-os árat javasoltak zsákonként.  
 
Markó József javasolja, hogy egy hónap elteltével majd megvizsgálják a rendszer működését.  
 
Lenkei György elmondja, hogy a zöldhulladék átvétele a korábbi helyen történik. Javasolja, hogy a jelenleg 
kijelölt földúton lehessen megközelíteni a lerakót.  
 
Sipos Richárd kérdése, hogy milyen alapon került kiválasztásra az átvevő cég? 
 
Markó József elmondja, hogy nagyszámú jelentkező erre a feladatra nincs. A tevékenység végzését meg 
lehet hirdetni, hátha akad ennél az árnál olcsóbb vállalkozó.  
 
Hlavács Judit nem érzi, hogy ezzel a megállapodással az önkormányzat bármit tett volna. Véleménye szerint 
az önkormányzat semmilyen kötelezettséget nem vállalt és nagy a kockázata annak, hogy a hulladékot az 
erdőbe és a Duna partra fogják kihordani, aminek az eltakarítás többe kerülhet, mint a zöldhulladék 
elszállítása.  
 
Markó József szerint korábban a zöldhulladék nem volt veszélyes hulladék és be lehetett rakni a háztartási 
szemét közé. Most már viszont külön kell kezelni, aminek magas a költsége. Véleménye szerint 
folyamatosan törekedni kell arra, hogy minél jobb megoldást találjanak a zöldhulladék kezelésére. 
 
Szabó Csaba elmondja, hogy a zöldhulladék mennyisége folyamatosan csökkent, de az elszállítás költsége 
pedig növekedett.  
 
Hlavács Judit egyetért azzal, hogy a lakók fizessék meg a megtermelt hulladék elszállításának költségét. 
Véleménye szerint először az embereket meg kell tanítani a komposztálásra és utána lehet majd bevezetni a 
díjakat.  
 
Rábai Zita egyetért azzal, hogy aki termeli a hulladékot az fizesse meg. A zöldhulladék azért keletkezik, mert 
kertet ápol és ez mindenkinek az érdeke. Ennek viszont vannak költségei, amiből az önkormányzatnak részt 
kell vállalnia. Nem látja a szerződés létjogosultságát, hiszen az önkormányzat semmit nem nyújt.  
 
Markó József elmondja, hogy bárki végezheti ezt a tevékenységet, a szerződés nem biztosít kizárólagosságot.  
 
Szabó Csaba elmondja, hogy az önkormányzat 50%-ot fizet a lerakási díjból.  
 
Markó József elmondja, hogy a vállalkozó árusítja a kuponokat és a saját kockázatára végzi a tevékenységet. 
Most az önkormányzat nem ad semmit a működéshez. Ha a vállalkozó úgy látja, hogy a meghatározott árért 
nem éri meg neki a működtetés, akkor azt úgyis meg fogja szüntetni és akkor pályázatot kell majd kiírni 
vagy esetleg támogatni kell a jelenlegi megoldást. A pontos számokat a rendszer bevezetése után fogják 
majd látni. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy bárki tehetett javaslatot a napirendhez kapcsolódóan. A hulladékba bármit 
bele lehet keverni, ezért az nem tiszta. Az a cél, hogy csökkentsék az elszállítandó zöldhulladék 
mennyiségét.  
 
Markó József javasolja, hogy a következő ülésig készüljön egy pályázati kiírás. Most viszont muszáj 
elkezdeni a zöldhulladék kezelését.  
 
Hlavács Judit kifogásolja, hogy nincsenek adatok a birtokában, ezért nem tud megfelelő javaslatot tenni.  
 
Dr. Szinay József ismerteti a döntési javaslatokat.  
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Rábai Zita elmondja, hogy a zöldhulladékot azért nem lehet lerakni a kommunális lerakóba, mivel 
újrahasznosítható és nem azért, mert veszélyes hulladék. A komposztálás népszerűsítését már korábban el 
kellett volna kezdeni. Mi van azokkal a lakosokkal, akik a környezetükben lévő közterületet gondozzák? 
 
Markó József szerint a pályázati kiírásnak az az értelme, kiderül, hogy a meghatározott árért megoldható-e a 
lerakás vagy az önkormányzatnak hozzá kell-e járulnia. A konténereseket is megfelelően kell ellenőrizni, 
hogy a kijelölt helyre rakja-e a zöldhulladékot.  
 
Szabó Csaba elmondja, hogy a kommunális lerakóba azért nem lehet kivinni a zöldhulladékot, mert gázt 
fejleszt, amit kezelni kell. A város azért nem tudja megoldani a komposztálást, mivel nincs megfelelő 
területe, ahol ezt meg tudná valósítani.  
 
Lenkei György szerint rövid idő alatt megoldást kell találni a zöldhulladék kezelésére.  
 
Rábai Zita tudomása szerint fapogácsa készül a lerakott hulladékból.  
 
A testület 6 igen, 3 tartózkodással az 1. sz. döntési javaslatot elfogadja. 
 
Markó József ismerteti a 2. döntési javaslatot. 
 
Hlavács Judit kéri, hogy minél hamarabb hozzák a döntést a lakosság tudomására. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy egy határozatba kerül a három döntés. 
 
 
2. döntési javaslat: 7 igen, 1 tartózkodással elfogadja a testület. Rábai Zita nem szavazott, kiment. 
 
3. döntési javaslat: 7 igen, 1 tartózkodással a testület elfogadja. 
 

46/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ Jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező "EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELÉRE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA" című megállapodás tervezetet, azzal 
a módosítással, hogy abban bruttó 200 Ft-os ár szerepeljen. 
 
2./ Megbízza a Településellátó Szervezetet, hogy a 2011. évben vásárolt zöldhulladék begyűjtő zsákokban, 
az ingatlanok elé 2012. április 30-ig kitett zöldhulladékot és a darabolt, kötegelt gallyakat 2012. április 30-ig 
szállítsa el. Megbízza továbbá, hogy a 2012. április 30-ig fel nem használt, a lakosság által 280 Ft-os áron 
megvásárolt zsákokat 2012. december 31-ig igény esetén váltsa vissza. 
Forrás: TESZ költségvetése 
 
3./ Megbízza Dr. Szinay József címzetes főjegyzőt, hogy a lakossági komposztálás elősegítése érdekében, 
komposztkeretek vásárlására árajánlatokat szerezzen be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
12./ Strand belépőjegy árainak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató    
 
Markó József elmondja, hogy a strand üzemeltetését a jegybevételekből meg kell oldani. Véleménye az, 
hogy a Gödi Kártyával rendelkezők kisebb kedvezményt kapjanak a jelenleginél.  
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Dr. Pintér György elmondja, hogy a helyszínen kiosztásra került egy újabb változat és kéri, hogy erről 
szavazzanak.  
 
Rábai Zita visszajön.  
 
Sipos Richárd szerint ezzel a döntéssel megszűnik a Gödi Kártya által nyújtott kedvezmény.  
 
Hlavács Judit szerint sokan úgy veszik igénybe a kedvezményt, hogy nem is jogosultak rá.  
 
Markó József szerint a gyermekjegyet külön kellene szabályozni.  
 
A testület az előterjesztést 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

47/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Gödi Strand működésével kapcsolatban 
 
a./ elfogadja az alábbiak szerinti, 2012. május 1-től érvényes árjegyzéket, egyben kéri, hogy azt a Gödi 
Körképben és a honlapon  tegyék közzé, 
 
A Gödi Strand szolgáltatásainak árjegyzéke 

Szolgáltatás díjai 

Árak 
2012. 05. 01-től 

(ÁFA 27%) 
(Ft/fő) 

Egész napos belépők  
- felnőtt belépő 1100 
- gyermek / nyugdíjas belépő 650 
- belépő Gödi Kártyával 550 
  
Belépő a 17 óra utáni, illetve a reggel 6 és 8 óra közötti időszakra  
- felnőtt belépő 600 
- gyermek / nyugdíjas belépő 450 
- belépő Gödi Kártyával 350 
  
Bérletek 10 alkalomra  
- felnőtt belépő 8000 
- gyermek / nyugdíjas belépő 5500 
- belépő Gödi Kártyával 5000 
  
Bérlet 10 alkalomra a 17 óra utáni, illetve a reggel 6 és 8 óra közötti időszakra  
- felnőtt belépő 5000 
- gyermek / nyugdíjas belépő 3500 
- belépő Gödi Kártyával 3000 
  
Szauna (A megfelelő belépőjegy megfizetés mellett legfeljebb 6 fő használhatja 
egyidejűleg) 

2500/óra 

 
b./ felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a jelenleg forgalomban lévő Gödi Kártya használatát vizsgálja felül és 
lehetőség szerint mihamarabb szervezze meg olyan új Gödi Kártya kibocsátását, mely a Gödi Kártyát 
bemutató személy azonosítására alkalmas, 
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c./ felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Képviselő-testület következő ülésére készítsen előterjesztést, melyben 
34/2007.(VI.07.) sz. Ök. rendeletet összhangba hozza a jelen előterjesztés a./ pontjában elfogadott strand 
szolgáltatással kapcsolatos árakkal. 
 
Felelős: címzetes főjegyző, TESZ igazgató 
Határidő: 2012. május 1. 
 
 
 
13./ Új utcai csapadékvíz-elvezetés hitelfelvételhez költségvetési kitekintő határozat 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Sipos Richárd szerint a költségvetésben az szerepelt, hogy nem számolnak hitelfelvétellel. Milyen alapon 
választották ki az Új utcának a rendezését? 
 
Markó József elmondja, hogy ez a szakasz egy nagy terület csapadékvize ide ömlik le. A területen lévő 
házak a környező utcáknál mélyebbre épült. Egy nagyobb esőknél a víz befolyik a szennyvízcsatornába, ami 
pedig a lakásokba folyik be. A hitel csak egy biztosíték, nem biztos annak felvétele.  
 
Szabó Csaba elmondja, hogy a Pannónia utcából az összes víz ide folyik és az árokrendszer nem tudja 
elvezetni azt és elönti a lakásokat.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy lehetőségként szerepelt a költségvetésben a hitel felvétele, tételesen 
megjelölve a felhasználást.  
 
Sipos Richárd szerint a Lenkey utca is ugyanolyan fontos, mint az Új utca és ott is rendezni kell a 
problémákat.  
 
Markó József elmondja, hogy az Új utca egy vízgyűjtő terület végpontja, ezért azt kell rendezni. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a Lenkey utca és a Mátyás utca vízelevezetése szerepel a költségvetésben. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a lekötött összegből nem tudják finanszírozni a beruházást? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a hitel felvételéhez engedély szükséges, aminek vannak határidejei. A 
lekötött összeg a mostani adóbefizetésekből keletkezik, ami viszont nem egyenletes, hanem időszakos. Most 
sem a hitelfelvétel aláírásáról szavaznak, hanem csak annak lehetőségéről. 
 
Dr. Szinay József ismerteti a hitelfelvételhez kapcsolódó határidőket. A hitelfelvétel előzetes feltétele a 
Kormányhivatal hozzájárulása.  
 
Rábai Zita szerint az előterjesztés nem egyértelmű.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

48/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Új utca és környékének hitelből történő csapadékvíz elvezetési beruházás megvalósításához szükséges 
költségvetési kitekintő határozatot elfogadja. 
A tényleges hitelfelvétel előkészítésének lebonyolításával megbízza a Polgármestert, azzal, hogy a hitel 
felvételéhez a Képviselő-testület külön döntése szükséges. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Egyebek 
 
I./ Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 2. napirendi pontnál szavaztak az idősek klubja 
térítési díjairól, amit viszont akkor nem ismertetett.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a mostani módosítás a korábbi döntés pontosítása. 
 
Hlavács Judit szerint a mostani rendelet egyszerűsíti a kiszámítási módszert. 
 
Sipos Richárd kérdése, hogy mennyien vették eddig igénybe jelzőkészülékes szolgáltatást? 
 
Lenkei György elmondja, hogy 30 ember vette igénybe eddig a szolgáltatást. Az ügyeletet ellátó személyt 
meg kell fizetni.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 9/2012. (III. 29.) sz. rendelete  
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló  

7/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
(1) A rendelet 21.§ (2) bekezdése helyére az alábbi szövegrész lép: 
„(2) A szolgáltatást a Gyermekjóléti Szolgálat a 13.§ (2) bekezdése alapján nyári napközis tábor formájában 
szervezi meg.” 
(2) A rendelet 21.§ (4) bekezdése helyére az alábbi szövegrész lép: 
„(4) Az kedvezmény igénybevételéhez szükséges kérelmek a Gyermekjóléti Szolgálatnál nyújthatók be, a 
13.§ (2) bekezdés foglalt jelentkezési határidőn belül. A kedvezményre való jogosultság megállapításához az 
Alapszolgáltatási Központ vezetője környezettanulmány alapján tesz javaslatot.” 
 

2.§ 
A rendelet az alábbi 2. sz. melléklete az alábbiak szerint változik: 

 
 „2. sz. melléklet 

Bölcsődei térítési díjak: 
I. Étkezési térítési díj: 375 Ft/fő/nap 
Az étkezési személyi térítési díját az intézményvezető – a Gyvt. 150.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak 
figyelembe vételével - állapítja meg. 
Az állami normatív kedvezményben részesülők esetén a Gyvt. 151.§ (5) bekezdésében foglaltak az 
irányadók.  
 
II. Gondozási térítési díj: 750 Ft/fő/nap 
A gondozási térítési díj havi összege 20 nap alapján megállapított összeg.  
Amennyiben a szolgáltatás igénylője 12 napot ténylegesen nem veszi igénybe, úgy a soron következő havi 
gondozási térítési díja 50% mértékben csökken. 
A gondozási személyi térítési díj – a Gyvt. 150.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - az 
alábbiak alapján csökkenthető: 
Amennyiben a díjfizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem összege 
a) 45.000 Ft alatt helyezkedik el, nincs gondozási térítési díj fizetési kötelezettség 
b) 45.001 Ft és 51.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 100 Ft/fő/nap 
c) 51.001 Ft és 55.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 200 Ft/fő/nap 
d) 55.001 Ft és 60.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 250 Ft/fő/nap 
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e) 60.001 Ft és 65.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 300 Ft/fő/nap 
f) 65.001 Ft és 70.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 350 Ft/fő/nap 
g) 70.001 Ft és 75.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 400 Ft/fő/nap 
h) 75.001 Ft és 85.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 500 Ft/fő/nap 
i) 85.001 Ft és 100.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 600 Ft/fő/nap 
j) 100.001 Ft felett a fizetendő díj: 750 Ft/fő/nap 

Az étkezési, valamint a gondozási személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a Gyvt. 150.§ 
(3) bekezdésének c) pontjában foglalt mértéket.  
A jövedelemigazolásokkal kapcsolatban ezen rendelet 10.§-ban foglaltak az irányadók. 

 
3.§ 

Ezen rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
      polgármester        címzetes főjegyző 
 
 
 
II./ Balázsovits János tornaterem légkezelő egység kiépítése - pályázat 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a maximális támogatási összeg 20 millió Ft. Az 
önkormányzat 2011-ben már indult a pályázaton, de nem nyert. Az árváltozások miatt kicsit több lett a 
projekt bekerülési költsége. A kiíró olyan feltételt támaszt, hogy közfoglalkoztatottat kell alkalmazni. 
Várható egy energia hatékonysági pályázat kiírása is. Amennyiben arra lehetőség lesz, akkor azon a 
pályázaton is részt fognak venni.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

49/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Belügyminiszter 4/2012. (III.1) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére, a „Az iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra fejlesztése, felújítása” kiírt, Balázsovits János tornaterem légkezelő egység 
kiépítésére tárgyú pályázat benyújtását. 
Projekt tervezett költsége:      29.559.988,- Ft 
Támogatás 80 %  :     20.000.000 - Ft  
Önerő:        10.559.988,- Ft 
- megvalósításra  9.559.988 Ft 
- közfoglalkoztatása:            1.000.000 Ft 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 10.559.988,- Ft önrészt a 
2012. évi költségvetés terhére biztosítja 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
 
III./ Térfigyel ő rendszer kiépítése - pályázat 
 
Markó József elmondja, hogy első sorban a vasútállomásokon helyeznék ki a kamerákat.  
 
Szabó Csaba elmegy. 
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Popele Julianna elmondja, hogy a pályázható összeg 10 millió Ft. Ismerteti a kamerák felszerelésének 
helyszíneit és a technikai feltételeket. Elmondja, hogy a pályázatokhoz 8 millió Ft-ot a Fidúcia kötvényből 
kellene finanszírozni.  
 
Dr. Pintér György kérdése hogy a két aluljárót nem lehetne bekamerázni? 
 
Markó József elmondja, hogy a rendszerhez tetszőleges számú kamera csatlakoztatható a későbbiekben. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a korábbi pályázat, amit aljegyző úr terjesztett elő, hogyan áll? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy még nem tudott ezzel foglalkozni. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

50/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Belügyminiszter 4/2012. (III.1) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére, a ”Közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítására” kiírt, „Térfigyelő rendszer kiépítése Göd Városban”  
tárgyú pályázat benyújtását. 
Projekt tervezett költsége:      7.124.527 Ft  
Támogatás 80 %  :     5.480.406 Ft 
Önerő:         1.644.121 Ft  
- megvalósításra  1.370.101 Ft 
- közfoglalkoztatása:                274.020 Ft 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 1.644.121 Ft önrészt a 
2012. évi költségvetés terhére biztosítja 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
 
IV./ Rendőrség részére gépjármű vásárlás 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy szükséges a Polgármester felhatalmazása a vásárlási és az ajándékozási 
szerződés aláírására. 
 
A testület 7 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

51/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gödi Rendőrőrs részére vásárolandó személygépjármű adás-vételi 
szerződését, majd a Pest megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő ajándékozási szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
V./ 93/2011. (VI. 29.) sz. Ök. határozat visszavonása  
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Dr. Szinay József elmondja, hogy a tavalyi évben döntés született a strand fejlesztéséről, ami nem valósult 
meg ezért a határozatot vissza kell vonni. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A testület 8 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja. 
 

52/2012. (III. 28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy a 93/2011. (VI. 29.) sz. Ök. határozatban nevesített strand beruházásra jóváhagyott 80 millió 
forint összegű lekötést visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
           polgármester             címzetes főjegyző 
 
 
 
   Jónásné Héder Hedvig 
            jkv. vezető 


