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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
 
Forró Gábor észrevételezi, hogy a 18. napirend zárt. 
 
Popele Julianna kéri, hogy a szemétszállító autó beszerzésével kapcsolatos döntést is zárt ülésen 
tárgyalják meg. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Dunakeszi Rendőrkapitány bemutatkozása 
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
4./ Belső ellenőri munkaterv módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző      
 
5./ Iroda épületrész megvásárlása – gödi 206/B hrsz 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
6./ Garázsvásárlási kérelem /Rózsa u. 33./ 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök        
 
7./ Göd, Ifjúság u. 6. (4366 Hrsz) ingatlan megvásárlása 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
8./ Telekadó-tartozás rendezésével kapcsolatos ingatlanvásárlási ajánlat 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
9./ Németh László Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        
 
10./ Göd-Újtelep közterületeinek rendezése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész       
 
11./ Homokbánya II. - Városrendezési hatástanulmány 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész       
 
12./ Magánóvodákkal kötendő támogatási szerződések 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        
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13./ Göd-Újtelep településrész emléknapjának meghatározása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök       
 
14./ Kistérség megszűnésével kapcsolatos feladatok - tájékoztató 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző      
 
15./ Göd Város Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi beszámolója 
Előterjesztő: Markó József polgármester, Rataj András ügyvezető  
 
16./ Forrás meghatározása az utcanév-táblák megvásárlásához, tájékoztató a házszámtáblák 
felméréséről  
Előterjesztő: Markó József polgármester   
 
17./ „Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények támogatása” - Pályázati önrész biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
 
18./ Részvételi jelentkezések értékelése „Göd Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében 
lévő helyszíneken közterület fenntartási, parkgondozási, hó-eltakarítási munkái” közbeszerzési 
eljárásban 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.       
 
Egyebek I. 
Iskolák fenntartásának átadása 
 
Egyebek II. 
Döntés 1 db új szemétszállító speciális tömörítőlapos célgép beszerzése, leszállítása, üzembe 
helyezése közbeszerzési eljárásában. 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
          Dr. Deák Krisztina 
 
Egyebek III. 
Nyilvános pályázat benyújtása a gödi 2092/26,27,28 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására 
 
 
 
1./ Dunakeszi Rendőrkapitány bemutatkozása 
 
Markó József elmondja, hogy ismét új kapitány került a Dunakeszi Rendőrkapitányság élére.  
 
Tóth Csaba rendőr alezredes bemutatkozik. Elmondja, hogy szeptember 16-tól megbízott kapitány 6 
hónap időtartamra. 1993-tól tagja a rendőrségnek. 2011-től a Gödöllői Kapitányság helyettes 
kapitánya volt. Ismerteti a kapitányság vezetésével kapcsolatos elképzeléseit és terveit. Az 
őrsparancsnok tekintetében nem kíván változtatni. Legfőbb változás, hogy 24 órás szolgálatot kell 
ellátni a településen. Október 1-től minden járőrautó fog kapni mobiltelefont, amelyen a lakosok 
bármikor el tudják érni a rendőrt. Január 1-től a város két körzeti megbízotti státuszt fog kapni. A 
körzet kijelöléséről egyeztetni fognak a városvezetéssel. Az állománytól azt kérte, hogy legyenek 
gyorsak és határozottak.  
 
Markó József elmondja, hogy a városban sok az apróbb lopás. Ebben kellene valamilyen segítség. A 
városi portálon van egy felület, amelyen be lehet jelenteni ezeket a kisebb lopásokat.  
 
Tóth Csaba szerint a város közbiztonsága nem csak rendőrségi kérdés, hanem a lakosságé is.  
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2./ Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 
Rábai Zita kéri, hogy a táblázatokat ne bemásolva kapják meg, hanem Excelben. Kérdése, hogy a 
körzetfejlesztési támogatások előirányzatának összege miért változott meg? 
 
Dr. Pintér György a tavalyi évi pénzmaradvány került visszatervezésre. 
 
A képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadja. 
 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (X. 08.) Ök. rendelete  

Göd Város Önkormányzat  
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 27.) rendeletének módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. 
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az alábbiak szerint 
módosítja Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 27.) rendeletét 
(továbbiakban: R). 
 
      1.§ 
 
Az R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
A) Költségvetési bevételi főösszegét 3 298 199 ezer forintban 
B) Költségvetési kiadási főösszegét 3 308 890 ezer forintban 
C) Költségvetési egyenlegét  - 10 691 ezer forintban 
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 302 757 ezer forintban 
(előző évi pénzmaradványok 2012. évi költségvetésében igénybevett összeg) 
E) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét 292 066 ezer forintban (Hitelek és kötvény 
tőketörlesztése) (C+D) állapítja meg. 
 

2. § 
 

Záró rendelkezések 
 

Az R 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) Az R mellékletét képező 1-10./2 számú mellékletek helyébe e rendelet 1-10./2 számú 
mellékletei lépnek.  
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. június 30-i hatállyal kell 
alkalmazni. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 

 
 

Markó József 
polgármester 

dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 



168 

 
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolta. 
 
Markó József elmondja, hogy a város gazdálkodása nem könnyű, jelentős fizetési kötelezettségekkel 
rendelkezik, amelyet eddig mindig pontosan tudtak teljesíteni. Alapvetően nincs fizetési elmaradása a 
városnak, minden számla kifizetésre került.  
 
Hlavács Judit jónak tartja, hogy a szöveges beszámoló részletesebb, mint eddig. Kérdése, hogy a 
melegvizes fűtésrendszer többletkiadása miből ered?  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a Gödi Körképben rendszeresen megjelenik a város pénzügyi 
helyzetéről szóló tájékoztató. Ismerteti a mai napi pénzügyi helyzetet.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy a testület a nettó módon finanszírozta a fűtésrendszer beruházást, de a 
beszámolóban megjelenik az ÁFA is. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy az óvodaépítéssel kapcsolatban mi a plusz összeg? 
 
Kovács Krisztina elmondja, hogy időben több csak a kiutalt támogatás. 
 
Rábai Zita tudomása szerint volt olyan döntés, hogy aki tartozik a városnak, az ne kaphasson a 
várostól megbízást. Ennek ellenére van olyan vállalkozás, aki a tartozás ellenére kap megbízást.  
 
Markó József utána fognak járni a felvetésnek. 
 
A testület a beszámolót 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

130/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
4./ Belső ellenőri munkaterv módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző      
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Bemutatja a két új belső ellenőrt.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB többször tárgyalta az előterjesztést. A bizottsági ülésen szóba 
került a 2011. évi teljesített vizsgálatokról szóló anyag beterjesztése. A bizottság két helyen javasolt 
módosítást, ami inkább stilisztikai hiba volt. 
 
Rábai Zita aggályosnak tartja, hogy az előző belső ellenőr tanácsadói feladatokat is ellátott az 
önkormányzatnál. Kérdése, hogy a vállalkozási szerződés mire szólt?  
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Forró Gábor tudomása szerint a törvényi értelmezésben nyújtott segítséget az előző belső ellenőr, amit 
nem zár ki a jogszabály.  
 
Rábai Zita szerint amennyiben szerződést kötöttek belső ellenőrzésre és ennek ellenére tanácsadóként 
foglalkoztatták a korábbi belső ellenőrt, akkor az szabálytalan volt. A Szociális Bizottság működéséről 
készült belső ellenőri jelentés nem tudja elfogadni.  
 
Dr. Szinay József szerint a jogszabályok értelmezésében való segítségnyújtás belefér a belső ellenőr 
tevékenységében.  
 
Forró Gábor szerint a belső ellenőrnek a feladatai között szerepel a belső folyamatokra vonatkozó 
javaslattétel.  
 
Rábai Zita továbbra sem tartja elfogadhatónak a korábbi belső ellenőr munkáját.  
 
Dr. Pintér György szerint a belső ellenőri tevékenység része a javaslattétel is.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

131/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a mellékletben szereplő módosított ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy annak 
végrehajtásáról készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a 2012. 
évi pénzügyi zárszámadási rendelettervezettel a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
5./ Iroda épületrész megvásárlása – gödi 206/B hrsz 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy reális az ár, amit felajánlott az ügyvéd?  
 
Markó József szerint reális az összeg.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy ez is a Fiducia terhére megy? 
 
Popele Julianna felhívja a figyelmet arra, hogy a határozatban nem szerepel a részletfizetés és a 
szerződés ellenjegyzése.  
 
Hlavács Judit javasolja, hogy a részletfizetés szerepeljen majd a költségvetésben. 
 
Popele Julianna javasolja, hogy 2015-ig történő használat szerepeltetését a határozatban. 
 
A testület az előterjesztést szavazással 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
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132/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Göd belterület 206/B. hrsz. számú ingatlan megvásárlása tárgyában dr. Horváth György ügyvéd 
tulajdonos ajánlatát – a Képviselő-testület részére készített feltételek alapján - elfogadja.  
A vételár három egyenlő részletben kerül kifizetésre. 
Jóváhagyja, hogy az eladó 2015. év végéig ingyenesen használja az ingatlant. 
A vonatkozó szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére felkéri Dr. Garabon Sándor jogtanácsost, és 
aláírására a polgármestert felhatalmazza.  
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
6./ Garázsvásárlási kérelem /Rózsa u. 33./ 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök        
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József elmondja, hogy az ingatlanban egy önkormányzati lakás van, amibe rendőrházaspár 
lakik. A garázsokat már korábban meghirdették licitre. Akkor két garázs kelt el 500 eFt-ért. 
 
Forró Gábor szerint jogi akadálya van az értékesítésnek, mivel értékbecslés és pályáztatás szükséges 
az ingatlan értékesítése előtt. Véleménye szerint meg kell ismételni az értékbecslést és utána 
pályáztatni kell az ingatlant. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy jelenleg a TESZ használja tárolásra.  
 
Markó József javasolja, hogy vegyék le napirendről a téma tárgyalását. 
 
 
 
7./ Göd, Ifjúság u. 6. (4366 Hrsz) ingatlan megvásárlása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tulajdonos az értékbecslésnél többet 
szeretne kérni az ingatlanért.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést. Több érv elhangzott az ingatlan 
megvásárlása mellett és ellene is. A bizottság javasolta, hogy a testület 21 milliós vételárat ajánljon fel 
a tulajdonosoknak, melyet január 31-ig tart fenn.  
 
Hlavács Judit kéri, készüljön becslés arra vonatkozóan, hogy a tetőtér-beépítés mennyibe kerülne.  
 
Markó József szerint ez az épület szolgálhatna iskolai célokat is.  
 
Dr. Pintér György szerint az önkormányzat pénzügyi helyzete január 31-ig tisztázódik és látni fogják a 
bevételeket és a kiadásokat is. 
 
Rábai Zita szerint az épület hasznosítása elég tisztázatlan. Javasolja, hogy előbb a funkciót tisztázzák 
le és utána, ha szükséges, akkor döntsenek a megvásárlásról. 
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Markó József egyetért azzal, hogy előbb a funkciót határozzák meg. Meg kell fontolni az iskola 
további bővítését, mivel az udvara elég kicsi. El kell gondolkodni azon, hogy esetleg az Oázisban egy 
új iskolát építsenek meg.  
 
Forró Gábor javasolja, hogy állapítsanak meg egy alacsonyabb összeget. 
 
Markó József szerint a következő ülésig el lehet halasztani a döntést.  
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy a VKB és az SZB tárgyalja meg a javaslatokat. 
 
Alacsonyabb árat javasolnak és az intézményi elhelyezést áttekintik. 
 
A testület 11 igen szavazattal elfogadja a javaslatot. 
 

133/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Szociális Bizottságot és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a gödi 4366 hrsz-ú ingatlan későbbi hasznosításának lehetőségét, esetleges intézmény-
elhelyezését az épületben és tegyen javaslatot a vételár tekintetében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Kovacsik Tamás VKB elnök,  
 Lenkei György SZB elnök 
 
 
 
8./ Telekadó-tartozás rendezésével kapcsolatos ingatlanvásárlási ajánlat 
Előterjesztő: Markó József polgármester       
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ár magasabb, mint amennyit ér. 
Véleménye szerint, amennyiben vesznek ingatlant, akkor azt alacsonyabb áron kell megtenni. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést. Véleménye szerint a piaci ár alatt 
lehet csak megvenni az ingatlanokat. A bizottság nem támogatta a vételt.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az ingatlanok véderdővel terheltek.  
 
Hlavács Judit szerint a tartozás végrehajtásának elindítása megfelelő eljárás.  
 
Dr. Pintér György szerint felelősen csak nemet mondhat az önkormányzat az ajánlatra.  
 
A testület az előterjesztés B. variációját 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

134/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
nem fogadja el a Dunamenti Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak és a Dunamenti 
Invest Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságnak azon kezdeményezését, amely szerint a 
cégek telekadó tartozásának kiegyenlítésére olyan módon kerülne sor, hogy az önkormányzat a 
cégektől megvásárolja a Göd 8151/8, 8151/9, 8151/10, 6951/67 hrsz-ú ingatlanokat akként, hogy az 
ingatlanok vételárába a telekadó tartozás összege beszámításra kerüljön. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
 
9./ Németh László Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

135/2012. (IX. 26.) 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 7. pontjában a „jogköre”  szó helyébe a „besorolása” kifejezés lép. 
 
2. Az Alapító Okirat 8. pontjából törlésre kerül a zárójelben lévő „852020 Alapfokú Művészetoktatás” 
szövegrész.  
 
3. Az Alapító Okiratban a 9. pont s.) alpont alatti szakfeladat (tankönyvforgalmazás...) száma 
„470002”-re változik. 
 
4. Az Alapító Okirat 10. pontjának 4. francia bekezdésében a létszám (művészetoktatás) „700 fő” -re 
változik. 
 
5. Az Alapító Okirat 11. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti is helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 „Táncművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám:   240 fő 
 Képző- és iparművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám:  190 fő 
 Zeneművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám: - székhelyen  180 fő 

          - telephelyen     90 fő” 
 
6. Az Alapító Okirat 17. pontjának első fordulata helyébe a következő szövegrész lép: 
 „A Költségvetési szerv hosszú és körbélyegzőjének szövege: 
 Hosszú bélyegző:  Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
     Művészetoktatási Intézmény 
     2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. 
     Adószám: 16789102-1-13 
     Tel/Fax: 27 532-115 
 Körbélyegző:   Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
     Művészetoktatási Intézmény 
     2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23.” 
Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a címzetes főjegyzőt ennek előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester 
  Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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10./ Göd-Újtelep közterületeinek rendezése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész       
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. A terveket kertészmérnök készítette el. Az elképzelés 
hosszú távú és éveken keresztül fogják megvalósítani. Kéri, hogy helyezzék helyi védettség alá a 
kastély bejáratánál található három oszlopot és a haranglábat.  
 
Bertáné Tarjányi Judit a végleges helyi védettséget akkor nyeri el az objektum, ha a rendelet-
módosítást elfogadja a testület.  
 
Sipos Richárd kifogásolja, hogy nincs benne az előterjesztésben a költség.  
 
Lenkei György elmondja, hogy a teljes költség még nincs meg, mivel a kivitelezésre csak később 
kerül sor.  
 
Sipos Richárd azért fog tartózkodni, mivel nem szerepel költségbecslés az anyagban. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy tulajdonosi hozzájárulást kell megadnia most a testületnek. 
Javasolja, hogy a testület adjon tulajdonosi hozzájárulást az a-d pontok megvalósításához. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

136/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Göd-Újtelep rendezésével kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg és fogadja el: 
a. A Munkácsy és Fóti út sarkára a meglévő információs tábla köré a mellékelt tervdokumentáció 

szerint növényágyás elkészítését.(hrsz 6468/8, besorolása közlekedési terület) 
b. A Topház előtti közterületre a mellékelt tervdokumentáció szerinti burkolat, emléktábla és padok 

elhelyezését (besorolása zöldpark) 
c. A 6468/38 sz. ingatlanon álló harangláb köré a növénytelepítést 
d. A Munkácsy Mihály utca és a Zrínyi utcai közösségi terület fásítását. (hrsz 6424, besorolása 

különleges, sport) 
 

Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 
 
 
 
A képviselő-testület a védetté nyilvánítás kezdeményezését 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

137/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri Dr. Szinay József címzetes főjegyzőt, hogy az építészeti és természeti értékek helyi védelméről 
szóló 11/1999.(IV.06.) sz. Ök. rendelet módosítását az alábbi szempontok figyelembe vételével 
készítse el és terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra. 
Helyi védelem alá kívánja helyezni a 

- Göd-Újtelepen, az egykori Schöffer-kastély kapuzatánál megmaradt 3 db oszlopot 
- a templomkertben (Mayerffy u. 22.) lévő haranglábat és harangot. 
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Határidő: 2012. október 24. 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
 
11./ Homokbánya II. - Városrendezési hatástanulmány 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész       
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

138/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja a DŰNE SZEKTOR KFT (székhely: 1171 Budapest, Andrásfa u. 5., képviseli: Szabó 
Tamás ügyvezető) által benyújtott és kiegészített „Városrendezési Hatástanulmány”-t a Göd II-
homokbánya működésével kapcsolatban. 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2012. november 30. 
 
 
 
12./ Magánóvodákkal kötendő támogatási szerződések 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző        
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ülés előtt kiosztott egy helyesbítő 
anyagot. Az idei évre van elegendő keret a költségvetésben a támogatásra, ezért a szerződéseket meg 
tudják kötni. A jövő évi keretet a költségvetés tárgyalásakor fogja előterjeszteni.  
 
Hlavács Judit javasolja, hogy a 2. oldalon elírás van, melyet kér javítani. Kéri, hogy adjanak 
tájékoztatást az óvodaépítési pályázat jelenlegi helyzetéről. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy az önkormányzat pályázata nem nyert, hanem tartaléklistára helyezték 
azt. A döntést megkifogásolták, arra még nem érkezett meg a választ.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

139/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A saját fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert, vagy felvételt nyert, de 
arról az az alábbiak szerint lemondott gödi vagy sződ-nevelek dűlői illetőségű gyermekek elhelyezését 
a 2012/2013-es nevelési év 2012. szeptember 1. napja és 2012. december 31. napja közötti időszakára 
a következők szerint oldja meg. 
 
A Kincsem Óvodába illetve a Kastély Központi Óvodába jelentkezett és helyhiány miatt felvételt nem 
nyert gyermekek óvodai ellátására a szülőknek a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda által e célra 
felajánlott 17 férőhelyét, a Palánta Óvoda e célra felajánlott 25 férőhelyét, a Kuckó Óvoda és 
Családi Napközi e célra felajánlott 8 férőhelyét, a Mackóvár Játszóház e célra felajánlott 6 
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férőhelyét, a  Csiga-Biga Óvoda e célra felajánlott 4 férőhelyét, az Ugri-Bugri Óvoda e célra 
felajánlott 30 férőhelyét és a Játszoda Családi Napközi e célra felajánlott 8 férőhelyét ajánlja föl. 
1. A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda fenntartójával (Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány) 
megállapodik  legfeljebb 20,  
2. a Palánta Óvoda fenntartójával (gödi Gyermekkert Nonprofit Kft.) megállapodik legfeljebb 
25, 
3. a Kuckó Óvoda és Családi Napközi fenntartójával (Kuckó Családi Napközi és Óvodai 
Közhasznú  Alapítvány) megállapodik legfeljebb 6, 
4. a Mackóvár Játszóház fenntartójával (Mackóvár Gyermekgondozó és Nevelő Bt.) 
megállapodik legfeljebb 6, 
5. a Csiga-Biga Óvoda fenntartójával (Gödi Csiga-Biga Alapítvány) megállapodik legfeljebb 4, 
6. az Ugri-Bugri Óvoda fenntartójával (Deák és Herwerth Kft.) megállapodik legfeljebb 30, 
7. a Játszoda Családi Napközi fenntartójával (Játszoda Egyesület) megállapodik legfeljebb 2 
 
mindösszesen azonban legfeljebb 55 fő, külön név szerint meghatározott gödi vagy sződ-nevelek 
dűlői állandó lakóhellyel rendelkező, önkormányzati óvodába a 2012/11-es nevelési évre felvételt 
kérő, de helyhiány miatt nem nyert, illetve felvételt nyert, de arról lemondott gyermek óvodai vagy 
óvodaszerű ellátásáról. Minden ilyen gyermek után havonta és utólag 15.000.-Ft támogatást 
folyósít az önkormányzat függetlenül a napi ellátás időtartamától és a szülők szociális helyzetétől vagy 
attól, hogy otthon vannak-e bármely okból, illetve munkavégzés miatt napközben távol vannak.  A 
támogatási időszak 2012. szeptember 1 – 2012. december 31. A jelentkezett, de lemondott gyermekek 
támogatásra való jogosultságának további feltétele, hogy a jelentkezésnek, a lemondásnak az 
önkormányzati óvodákban dokumentálva kell lennie.  
Meglévő forrás: 2012. évi költségvetés „Magánóvodák támogatása” során szereplő e célra betervezett 
pénzmaradvány. 
Felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tükröző támogatási megállapodások megkötésére az érintett 
óvodákkal, a családi napközikkel és a játszóházzal. A szerződéseknek az előző évi hasonló tárgyú 
szerződéseknek megfelelőeket kell tartalmazniuk, figyelembe véve az óvodáktól eltérő 
intézménytípusok sajátosságait.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
13./ Göd-Újtelep településrész emléknapjának meghatározása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök       
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság támogatta a civil 
kezdeményezést.  
 
Lenkei György elmondja, hogy szeptember 29-én lenne az emléknap.  
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint meg kell fontolni a településrész elnevezését.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

140/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Göd-Újtelep (Bócsa) településrésznek a betelepülés 70. és a harangszentelés 65. évfordulója 
alkalmából oklevelet állít ki és azt ünnepélyes keretek között adja át. 
„Bócsa” településrész emléknapjának szeptember 29-ét határozza meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László KOSB elnök 
 Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
14./ Kistérség megszűnésével kapcsolatos feladatok - tájékoztató 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző      
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy korábban voltak olyan kormányzati szándékok, amelyek szerint 
megszűnne a kistérség. A jelenlegi helyzet szerint azonban nem szűnik meg, hanem csak átalakul az új 
Ötv szerinti társulási formára. A normatíva megszűnik, majd csak pályázni lehet a támogatásokra. Az 
eddig normatívával finanszírozott feladat át fog kerülni a járáshoz, a többi feladatot pedig a 
települések közösen finanszírozva fogják megoldani. Amennyiben lesznek konkrét gazdasági 
események, akkor azt a testület elé fogják terjeszteni. 
 
Markó József elmondja, hogy a kistérségben Fót közreműködése jelentősen csökkent és úgy tűnik, 
hogy az orvosi ügyeletből ki is fognak szállni.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadja. 
 

141/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A kistérség további működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
15./ Göd Város Kommunikációs Nonprofit Kft 2011. évi beszámolója 
Előterjesztő: Markó József polgármester, Rataj András ügyvezető  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A PEKJB megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a bizottság a beszámolót elfogadta. A felmerült kérdésekre az ülésen 
választ kaptak.  
 
Rábai Zita tudomása szerint a cégeknek a beszámoló leadási kötelezettsége május 31. Ezt megelőzően 
kell a testületnek elfogadnia a beszámolót. Kifogásolja, hogy nem a teljes beszámolót kapták meg. 
 
A képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodással az előterjesztést elfogadja. 
 

142/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Göd Város Kommunikációs Kft számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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16./ Forrás meghatározása az utcanév-táblák megvásárlásához, tájékoztató a házszámtáblák 
felméréséről  
Előterjesztő: Markó József polgármester   
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Az utcanév-táblák megvásárlásához és felszereléséhez forrást 
kell meghatározni.  
 
Hlavács Judit a kérdés alapvetően az, hogy van-e rá forrás? 
 
Markó József szerint most kell megtenni azokat a feladatokat, amiket később lehet, hogy nem fognak 
tudni megtenni, mert nem lesz rá fedezet. 
 
Forró Gábor javasolja, hogy csinálják végig az elkezdett munkát és szavazzák meg a táblák 
kihelyezését. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a feladattal nem terhelt működési tartalék kereten van még pénz, 
ebből lehetne finanszírozni a táblák megvásárlását. 
 
Lenkei György véleménye szerint a rendezett városhoz hozzátartozik az utcanév táblák megléte. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy mibe került a felmérés? Véleménye szerint az utcanév táblákat rendszeresen 
karban kellene tartani.  
 
Markó József elmondja, hogy most nem került semmibe a felmérés, mert év elején adtak rá keretet. A 
házszámtáblákat a lakosok nagy számban rendelték meg. A közterület-felügyelet munkája most az 
lenne, hogy ahol hiányzik a tábla, akkor ott felszólítson és később bírságoljon.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy 90 nap alatt kelljen kihelyezni a táblákat. 
 
A testület az előterjesztést és a fedezet meghatározását 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

143/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A város területén található 3000 db utcanévtábla cseréjének és pótlásának munkájának elvégzésével 
megbízza a Kommunikációs Kft-t.  
A munkák elvégzéséhez szükséges 3,6 millió Ft+Áfa anyagköltség és 1,95 millió Ft+Áfa szerelési 
díjat a 2012. évi költségvetés feladattal nem terhelt működési tartalék terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
17./ „Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények támogatása” - Pályázati önrész biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.        
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita szerint problémaként merült fel, hogy a rév akadályozza a szabadstrand működését. 
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Markó József elmondja, hogy a strand működését több tényező is akadályozhatja. Az egyik a rév, a 
másik pedig a katamaránon működő mozgóárus. Ez az árus egy igénnyel fordult az önkormányzat felé, 
amelyet majd tárgyalni fog a VKB.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy a komphoz vezető utak felújítására vonatkozik a pályázat. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

144/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a 49/2012 (VIII.27.) NFM rendelet alapján megvalósuló” a közforgalmú, közútpótló 
folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, 
felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása”  pályázat benyújtását és kapcsolódó önrész 
biztosítását az alábbiak szerint: 
 
Járdafelújítás megvalósítása a Duna parton a Jávorka utca és a Csapatpihenő közötti szakaszon, a 
Jávorka utcától északra a közbenső lépcsőig. 
Felújítási összes költsége (Nettó):  5.088.080 Ft 
  ebből    járdafelújítás költsége:  4.888.080 Ft 
              kikötőponton kötélcsere:    200.000 Ft 
Igényelt támogatás 70%:   3.561.656 Ft 
Önrész összesen 30%:    1.526.424 Ft 
 
Működtetési költség (komp üzemeltetés):  5.500.000 Ft 
Igényelhető támogatás 80 %   4.400.000 Ft 
Önrész (Üzemeltető vállalja):   1.100.000 Ft 

 
A részvételhez szükséges működtetés 20%-os önrészét, 1.100.000 Ft-ot, valamint a kikötőponton 
kötélcsere 30%-os önrészét, 60.000 Ft-ot a Rudas és TSA Bt. (2300 Ráckeve, Peregi Dunasor 45.), a 
rév üzemeltetője vállalja  az Önkormányzattal kötött szerződés alapján.  
A járda felújítási költségek 30%-os önrészét, 1 466 424 Ft-ot FIDUCIA kötvény szabad kerete 
terhére vállalja. 
 
Felsőgöd- Surány révátkelőhöz tervezett fejlesztések: 
A révátkelést kiszolgáló Jósika út (Duna u. - Regős u. közötti szakasz) felújításának támogatása: 
Összes felújítási költség (nettó):  5.935.850 Ft 
Igényelt támogatás 70%:  4.155.095 Ft 
Önrész összesen 30%:   1.780.755 Ft 

 
A részvételhez szükséges 30% önrészt, 1.780.755 Ft-ot, Göd Város Önkormányzata a FIDUCIA 
kötvény szabad kerete terhére vállalja. 
 

Göd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 
minimum öt évig a Göd (Alsógöd) valamint Göd (Felsőgöd) révátkelőket üzemeltetni kívánja, továbbá 
vállalja, hogy a fenntartandó, felújítandó eszközt vagy a beszerzendő új eszközt a támogatás 
folyósításától számított öt évig nem idegeníti el, melyet az Üzemeltetővel kötött szerződésben rögzít. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, valamint a révátkelő 
Üzemeltetőjével megkötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Popele Julianna ov. 
Határidő: folyamatos 
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Egyebek 
I./ Iskolák fenntartásának átadása 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Kérdése, hogy mi az, amit pontosan kikötnek a határozatban? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy három határozatot kell meghozni. Kettőt a kormányrendelet, a 
harmadik pedig a bizottság által hozott döntési javaslat alapján. 
 
Rábai Zita szerint most szándéknyilatkozatot tesznek, hogy az állam fel tudja mérni azokat az 
iskolákat, amelyeket az önkormányzatok nem tudnak működtetni. Pontosan azt sem tudják, hogy 
milyen költségvetési keretek között kell dönteni. A végleges döntést októberben kell majd meghozni.  
 
Hlavács Judit szerint információk nélkül kellene döntenie a testületnek.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy októberben ténylegesen kell meghozni a döntést. Amennyiben úgy 
dönt a testület, hogy nem kívánja működtetni az iskolákat, akkor meg fogják vizsgálni az 
adóerőképességet és ha úgy látják, hogy képes az intézményfenntartásra, akkor nem fogják átvenni az 
oktatási intézményeket.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy arról van tudomásuk, hogy mennyibe kerül az intézmények fenntartása, 
de arról nincs, hogy mekkora lenne a forráselvonás. 
 
Rábai Zita elmondja, hogy a XIII. kerülettől érkezett egy megkeresés az iskolák átvételével 
kapcsolatban. Mivel a bizottság elutasította a megkeresést, ezért a testület elé már nem hozták be. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy ha a kormány úgy látja, hogy a település képes a fenntartásra, akkor 
nem fogják átvenni az intézményeket.  
 
Hlavács Judit kifogásolja, hogy a forrásokról nem kapott tájékoztatást a testület.  
 
Markó József elmondja, hogy az első két javaslatnál a nem szavazat jelenti az önkormányzat 
szándékát.  
 
A testület az első kérdésben 8 nem, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. Hlavács Judit nem 
szavazott 
 

145/2012. (IX. 26.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
úgy dönt, hogy a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 4. mellékletében szereplő 
szándéknyilatkozatot nyújtja be a kormányhivatalhoz a Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény átadásáról, mert a település a vagyon működtetését a 2013/2014-es 
tanévtől képes vállalni. 
Felkéri Göd Város Polgármesterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
A második kérdésben 9 nem, 1 tartózkodó szavazattal a testület az alábbi határozatot hozta. Hlavács 
Judit nem szavazott. 
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146/2012. (IX.26.) Ök. sz. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
úgy dönt, hogy a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 4. mellékletében szereplő 
szándéknyilatkozatot nyújtja be a kormányhivatalhoz a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási 
Nyelvű Iskola átadásáról, mert a település a vagyon működtetését a 2013/2014-es tanévtől képes 
vállalni. 
Felkéri Göd Város Polgármesterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
Harmadik javaslatot a testület 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

147/2012. (IX.26.) Ök. sz. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola működtetési jogát meg 
kívánja tartani, feltéve, hogy ehhez a források a jövőben is folyamatosan rendelkezésre állnak. 
Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg az állami intézményfenntartó központnak. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontokat zárt ülésen kell megtárgyalni. 
 
 
A testület 11 igen szavazattal elfogadja a zárt ülést, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 

K. m. f. 
 
 

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

 


