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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Rábai Zita, Sipos Richárd és Szabó Csaba előre jelezte távolmaradását 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy a 4, 5 és 10 napirendeket javasolja zárt ülésen 
tárgyalni. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 
 
1./ Építmény- és telekadó rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jakab Gábor ov. 
 
2./ Építészeti és természeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 
3./ Búzaszem Iskola Városrendezési Hatástanulmánya 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 
4./ Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban és az Okmányirodában 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
5./ Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
6./ Nemeskéri-Kiss Miklós út sebességcsökkentésének módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7./ Gyógyvíz minősítés – forrás biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
8./ 6801/66 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
9./ 2131 Göd, Jósika u. 14-5 szám alatti ingatlan tulajdonba adási kérelme 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
10./ Őszi lakossági lombgyűjtési akció 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
11./ Pótelőirányzatok biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
12./ Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
13./ Javaslat Pest megyei kitüntető címekre 
Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök  
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14./ Városi hulladékgazdálkodás fejlesztése – pályázat 
Előterjesztő: Jakab Júlia körny.véd. előadó 
 
Egyebek 
I. Forrásmeghatározás – Jegenye utcai telekhatár-rendezés 
II. Zöldhulladék kezelés városi támogatása 
III. GSE pénzügyi beszámoló tartalmi- és formai követelmény meghatározás 
 
 
1./ Építmény- és telekadó rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jakab Gábor ov. 
 
Forró Gábor elmondja, a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy idén nem 
foglalkoznának az adó mérséklésével, hanem jövő év áprilisában visszatérne a tárgyalásra.  
 
Markó József elmondja, hogy remélik a Samsunggal a jövőben is jó lesz a város együttműködése. 
Véleménye szerint sem lehet most felelősséggel ígérni semmit, hiszen jelentős változások várhatóak, 
amikről még pontos adatokat nem tud. 
 
Hlavács Judit szerint a PEKJB döntése arra vonatkozik, hogy majd visszatérnek a kérés 
megtárgyalására.  
 
Dr. Pintér György ismerteti az adómértékeket. Egyetért a PEKJB javaslatával. 
 
PEKJB határozati javaslatot a testület 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

159/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
nem kíván változtatni a 2012 évre meghatározott építmény- és telekadó adómértéken. A Samsung SDI 
által írt levél alapján 2013. áprilisában az adócsökkentés lehetőségét ismét napirendre tűzi.  
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
2./ Építészeti és természeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György kéri a testület támogatását a rendelet-módosítással kapcsolatban. A terület tulajdonosát 
a rendelettel semmilyen károsodás nem éri, mivel úgy sem tudna építeni a telekre.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 
Göd Város Önkormányzat 22/2012.(XI. 08.) sz. Ök. rendelete az építészeti és természeti értékek 

helyi védelméről szóló 11/1999. (IV. 06.) sz. Ök. rendelet módosításáról  
 

1.§ 
 
A rendelet 9.§-a az alábbi (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki: 
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„9.§ (6) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Göd 
Újtelep Mayerffy utca 22. alatt álló haranglábat (hrsz 6468/38) helyi egyedi védelem alá helyezi: 
Megengedett a műtárgyon minden olyan feltétlenül szükséges beavatkozás: melynek célja: 

- az állagmegóvás biztosítása 
- az eredeti állapot helyreállítása.” 
 

(7) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Göd 
Újtelep Munkácsy Mihály utca (hrsz 6468/38) cím alatt meglévő kapuzatot helyi egyedi védelem alá 
helyezi: 
Megengedett a műtárgyon minden olyan feltétlenül szükséges beavatkozás: melynek célja: 

- az állagmegóvás biztosítása 
- az eredeti állapot helyreállítása.” 

 
2.§ 

 
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
           polgármester              címzetes főjegyző 
 
 
 
 
3./ Búzaszem Iskola Városrendezési Hatástanulmánya 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

160/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Búzaszem Általános Iskola (2131 Göd, Vécsei utca 1., hrsz.: 783.) által benyújtott Városrendezési 
Hatástanulmány elfogadja, valamint az engedélyezési tervhez a tulajdonosi hozzájárulását megadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
 
4./ Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban és az Okmányirodában 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

161/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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A Polgármesteri hivatal karácsonyi és év végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
2012. december 24-től 2013. január 2-ig     igazgatási szünet 
2013. január 3. (csütörtök) és 2013. január 4 (péntek)   egész napos ügyfélfogadás. 
 
Az Okmányiroda karácsonyi és év végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
2012. december 24. és 2012. december 31.    munkaszüneti nap 
2012. december 27. (csütörtök)      egész napos ügyfélfogadás 
2012. december 28 (péntek)      pénteki ügyfélfogadási rend. 
 
Az igazgatási szünet alatt a hivatal köztisztviselői éves szabadságukat töltik. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. december 21. 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
5./ Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az anyagnak már augusztus végéig el kellett 
volna készülnie, de sajnos csak most érkezett meg.  
 
Hlavács Judit szerint a benyújtott anyag részletes és előremutató szemléletet tükröz. Véleménye 
szerint a 2005-ös szociális térkép elég régi. Javasolja, hogy amennyiben arra lehetőség van, akkor 
frissítsék meg ezt a térképet.  
 
Lenkei György szerint nagyon sokba kerülne most egy szociális térkép elkészítése és a régi térkép nem 
sokat változott az elkészítése óta.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

162/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosítását elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György SZB elnök 
  Mikó Istvánné intézményvezető 
 
 
 
6./ Nemeskéri-Kiss Miklós út sebességcsökkentésének módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József elmondja, hogy több lakossági kérés érkezett az út sebességkorlátozásának feloldására 
vonatkozóan. A bizottságok tárgyalták az előterjesztést. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy ő kezdeményezte a 30-as tábla kihelyezését, mivel nagy a teherautó 
forgalom és nagyon gyorsan közlekednek, valamint a bukkanók miatt beláthatatlan az útszakasz. 
Javasolja, hogy a gyalogosokat tereljék le az úttestről és készüljön járda. 
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Kovacsik Tamás a VKB is tárgyalta az előterjesztést. Javasolták, hogy addig ne függesszék fel a 
sebességkorlátozást, ameddig nem készül költségbecslés a járda megépítésére vonatkozóan, amit be 
lehet tervezni a jövő évi költségvetésbe.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy a keresztirányú gyalogos közlekedés is nagy a Nemeskéri úton és ez is 
balesetveszélyes. Lehet, hogy túlzott mértékű volt a 30-as korlátozás, de a 40-es korlátozást javasolják.  
 
Kovacsik Tamás ennek ellenére a járdára szükség van az úton.  
 
Táblák maradnak, járdaépítés megvizsgálása: 8 igen 
 

163/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy Nemeskéri-Kiss Miklós úton a járdaépítésre vonatkozóan készíttessen 
költségbecslést és azt a 2013. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Popele Julianna ov. 
Határidő: azonnal 
 
 
 
7./ Gyógyvíz minősítés – forrás biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Az eljárási illeték 87e Ft-ra változott, ezért 710 eFt-ra 
módosul az előirányzat összege.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

164/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Göd, K-8. OKK számú kút vizének gyógyvízzé minősítéséhez szükséges 710 eFt fedezet 
biztosítását, a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Krisztina ov. 
 
 
 
8./ 6801/66 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a telkekre volt már pályázat kiírva, ami 
eredménytelenül zárult le. A jelenlegi piaci helyzet alapján az ár reálisnak tűnik. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB támogatta az ingatlan értékesítését. Kéri, hogy vizsgálják meg 
azt, hogy ez az értékesítés törvényes e így. 
 
Dr. Szinay József válasza, igen. 
 
A testület név szerinti szavazással, 8 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést. 
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165/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a 6801/66 hrsz-ú, természetben 2131 Göd, Huzella T. u. 6801/66 hrsz-ú, 1000 m2 
térmértékű, beépítetlen terület besorolású ingatlan értékesítését Lajtai Mónika és Winkler Gyula 
1151 Budapest, Fő u. 86 sz. lakosok részére 1/2-1/2 tulajdoni arányban. 
Eladási ár: bruttó 5.400.000 Ft 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, dr. Nyitrai Judit ügyvédet 
pedig az adásvételi szerződés elkészítésére, és a tulajdonosi változás földhivatali bejegyeztetésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
 
9./ 2131 Göd, Jósika u. 14-5 szám alatti ingatlan tulajdonba adási kérelme 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB egyhangú szavazással támogatta az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

166/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Göd Város Önkormányzata (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., törzsszáma:731102, adóazonosító jele: 
15731106-2-13, képviseletében eljár: Markó József Polgármester) az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja és 36.§ (3) bekezdése alapján, valamint az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 50.§ -a alapján a Dunakeszi 
Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 3255/2 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, 
Jósika u. 14-5. szám alatti „Kivett üdülő” megnevezésű, 1 ha 8391 m2 területű állami vagyonba 
tartozó és a tulajdoni lap II/6. sorszáma alatti bejegyzése szerint 1/1 arányban a Magyar Állam 
tulajdonát képező ingatlan ingyenes önkormányzati 
 

tulajdonba adására 
 
igényt terjeszt elő és kéri a Kormányt, hogy határozatával ezen ingatlant szíveskedjék ingyenesen Göd 
Város Önkormányzatának tulajdonába adni. 
 
Felhasználási cél: 
Göd Város Önkormányzata a Göd belterület 3255/2 hrsz-ú ingatlant kizárólag közérdekű, ezen belül 
településfejlesztési, településrendezési, turizmus fejlesztési célokra szeretné felhasználni, e terület 
alkalmas közösségi tér biztosítására, közművelődési, sport- és kulturális feladatok ellátására, sport- 
szabadidős-, kulturális rendezvények lebonyolítására, egészséges életmód közösségi feltételeinek 
elősegítésére. 
A Magyar Állam tulajdonában és korábban a BM Központi Gazdasági Főigazgatóság 
vagyonkezelésében lévő ingatlan 1999-ig üdülőként üzemelt. Az Önkormányzat 2003-ban 
kezdeményezte a városképi és idegenforgalmi szempontból is kiemelt helyen fekvő ingatlan újbóli 
üzembe helyezését, vállalta az ezzel járó költségeket is. A tárgyalások eredményeként Göd Város 
Önkormányzata 2003. augusztus 25-én a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóságával 
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9 és fél évre szóló bérleti szerződést kötött az ingatlan bérletére vonatkozóan. Ezen szerződés alapján 
az Önkormányzat vállalta, hogy az ingatlant felújítja, üzemelteti, üdülési, kulturális, és egyéb 
közösségi célokra használja. 
A bérleti jogviszony 2013. január hó 25. napján lejár. Az Önkormányzat az üdülőingatlanra annak 
átvételét követően 94 millió forintot fordított, továbbá a bérleti szerződés teljes időtartama alatt 
folyamatosan biztosította az üdülőingatlan üzemeltetését, állagának megóvását. Az Önkormányzat az 
ingatlannal olyan területhez jutott, amely a lakosság széles körét érintő közösségi, társadalmi, 
kulturális, szabadidős és sport rendezvények lebonyolításának helyszíneként is szolgál. 
Az ingatlanon található fő épületben színházterem helyezkedik el, amely 2003 óta számos közösségi, 
városi rendezvény és kulturális előadás színtere. Az épületet a jövőben is erre a célra szeretné a város 
használni, azonban műszaki állapota miatt felújításra szorul, megjelenése és minősége a 70-es éveket 
idézi. A városban nincsen ezen kívül további olyan helyiség, amely alkalmas lenne 200-300 fő 
befogadására, ezért ezen ingatlanban kerül sor előadások, konferenciák, kulturális és városi 
események, ünnepségek megrendezésére. 
Az ingatlanon fából készült ún. „apartmanházak” helyezkednek el, amelyeket az Önkormányzat 
felújított. A Duna-parti ingatlanon elhelyezkedő nyaralóházak az elmúlt években a nagycsaládosok, a 
természet közelségét kedvelő turisták kedvelt üdülőhelyévé váltak. Az Önkormányzatnak sikerült az 
elmúlt időszakban a szolgáltatás színvonalát a szálláshely biztosításán túl vendéglátással is bővítenie, 
amelyhez a konyhai és kiszolgáló egységek szintén az ingatlanon belül rendelkezésre állnak. 
Az ingatlan szociális célokat is szolgál, évek óta itt kerül sor az Önkormányzat intézményének, az 
Alapszolgáltatási Központnak a szervezésében a gyermekek nyári táboroztatására a nyári szünidő 
szinte teljes időtartamában, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy azon családok gyermekei is zöld 
övezetben, állandó felügyelet és foglalkoztatás mellett töltsék el a nyári szünidőt, akiknek családja 
családi, szociális körülményei miatt nem rendelkezik kellő fedezettel arra, hogy a gyermekük más 
táborozáson vegyen részt. A Gyermekjóléti Szolgálat ezen a színhelyen rendezi meg a város 
gyermekei részére évente a gyermeknapi rendezvényt, a mikulásbált, a halloween-partyt, továbbá a 
Göd városában működő Lámpás Alapítvány évente itt szervezi a fogyatékosok nyári táborát.  Az 
Önkormányzat Családsegítő Szolgálata ezen ingatlanban nyert elhelyezést és itt fogadja a gödi 
családokat, itt történik az Élelmiszer Banktól származó kb. 1200 főt érintő élelmiszeradomány 
kiosztása. 
A területen sport programok megrendezésére is rendszeresen sor kerül, az ingatlanon salakos 
teniszpálya, ping-pong asztalok találhatóak, itt került megrendezésre a gyermekek részére a nyári foci-
tábor és a már hagyományosnak tekinthető sárkányhajó verseny is.  
2012. nyarán az Önkormányzat az ingatlan előtti partszakaszon dunai természetes fürdőhelyet nyitott, 
amely egyedülálló a Duna ezen szakaszán. A fürdőhelyhez szükséges pihenőhelyet, vizesblokkot és 
parkolókat az üdülő északi részén lévő épületben és füves területen biztosította. A Duna-part ezen 
szakaszán más alkalmas hely erre nincsen, az ingatlanok ugyanis magántulajdonban állnak. 2013-ban 
a pihenőhely és a vizesblokk nélkül a szabad strand ismételt megnyitására nincsen lehetőség. 
Amennyiben az Önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát megkapja, akkor annak egy részét a jelenlegi 
kerítés elbontásával közparkként, parti pihenőhelyként üzemeltetné, amely a közvetlenül az ingatlan 
mellett elhaladó és Budapest-Szob településeket összekötő és rendkívül nagy turistaforgalmat 
lebonyolító kerékpárút mellett helyezkedik el, így nemcsak az evezősök, hanem a kerékpárosok 
pihenőhelye is kialakítható az ingatlanban.  
Az Önkormányzat tervei között szerepel, hogy a Duna utcát – amely ezen ingatlan kapujában ér véget 
– meghosszabbítja és ezáltal lehetővé teszi azt, hogy a gyalogos forgalom közvetlenül elérhesse 
magántulajdonú ingatlanok igénybe vétele nélkül a Duna-partot, erre jelenleg itt nincsen lehetőség. A 
város lakossága úgy tudja, hogy ez a terület valamikor magántulajdonban állt, az államosítást 
követően a területet bekerítették, így korlátozottá vált a Duna-part megközelítése és használata. A 
város lakossága a terület önkormányzati tulajdonba adását ezen ok miatt is nagy örömmel fogadná. 
 
Segítendő feladat:  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (5) bekezdésében meghatározott 
alábbi feladatok.  

- a településfejlesztés,  
- a településrendezés,  
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- a közösségi tér biztosítása;  
- közművelődési, tudományos tevékenység,  
- sport támogatása 
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

Ezt előíró jogszabályi rendelkezés: 
A helyi önkormányzatok jogállásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, (5) bekezdése,  
Göd Város Önkormányzata azt a nyilatkozatot teszi, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségeket – ide érve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 
A terület nem áll sem örökségvédelmi sem természetvédelmi illetve Natura 2000 védettség alatt. A 
terület nem része az országos ökológiai hálózatnak.  
 
Göd Város Önkormányzata tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. tv. 13.§ (4) és (5) bekezdése szerint nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása 
esetén a tulajdonjogot megszerző félnek - az állam kivételével - eleget kell tennie a következő 
feltételeknek: 

a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől 
számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint 
állagát megóvni; 

b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 
(5) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom 

áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő 
feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó 
szerv kérelme 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az ingyenes tulajdonba adással 
kapcsolatos eljárásban az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje és a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, a szerződéseket aláírja.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
10./ Őszi lakossági lombgyűjtési akció 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a VKB javaslatot tett lombgyűjtési akció 
megszavazására. November 19. és december 1. közötti időszakban heti három alkalommal a lakosság 
ingyen beszállíthatná a lombot a lerakóba. Aki nem tudja elszállítani, annak a vállalkozó 100 Ft/zsák 
összegért elszállítja. Ennek az akciónak a várható költsége 3 millió Ft.  
 
Hlavács Judit támogatja a javaslatot. Szeretné tudni, hogy mennyi zöldhulladék kerül a lerakóba havi 
szinten és ebből mennyit visz oda a város.  
 
Kovacsik Tamás a környezetvédelmi alapból kérnék az említett összeget. 
 
Dr. Szinay József kérdése, nem lehetne megoldani azt, hogy november 12-től kezdődjön az akció és 
heti két alkalommal lehessen kiszállítani? 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a vállalkozóval kell egyeztetni. Lehet, hogy ebben az esetben 
felmerülne tárolási költség is.  
 
Hlavács Judit javasolja, hogy a két hetet hozzák egy héttel előrébb. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
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167/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Őszi lombgyűjtési akciót szervez, melynek során a lakosság 2012. november 19 és december 1-je 
között, heti 3 napon, térítésmentesen szállíthat be az önkormányzattal, zöldhulladék ártalmatlanításra 
szerződött vállalkozó telephelyére.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződött vállalkozóval ezen időszakra vonatkozó szerződést 
módosítsa 2000 Ft/m3 zöldhulladék ártalmatlanítási árral. 
A térítésmentes beszállítás lehetőségével, csak a gödi lakcímkártyával rendelkezők élhetnek. 
Forrás: Környezetvédelmi Alap 
Egyidejűleg felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy folytasson 
tárgyalást a lerakót üzemeltető vállalkozóval a lerakás kezdőidőpontjának esetleges módosításáról. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: 2012. november 18. 
 
 
 
11./ Pótelőirányzatok biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a PEKJB javaslatokat fogadják el. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy alapvetően támogatta a Bizottság a kérelmeket. Javasolták, hogy a 
komposztáló ládák ára nettó összegben kerüljön átadásra, a szállítás pedig bruttó összegben. 
 
A testület a javaslatot 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

168/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Településellátó Szervezet intézményfinanszírozását megemeli 1.000 eFt-tal, a lakossági komposztáló 
ládák kedvezményes értékesítésének kompenzálása címén.  
Forrás: környezetvédelmi feladatok ellátása 2012. évi kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatnál alultervezték a bérköltségeket, ezért van 
szükség az előirányzat módosítására. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a pénz beérkezett, de a TESZ számlájára. 
 
Kovács Krisztina elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor a béreket nem emelték be, de a pénz 
megérkezett a Kistérségtől. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

169/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
9.307 eFt pótelőirányzatot biztosít a Pedagógiai Szakszolgálat részére, személyi juttatások és 
járulékainak fedezetére.  
Forrás: feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Forró Gábor ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

170/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Szivárvány Bölcsőde térítési díj bevételeinek előirányzatát 5 000 eFt-tal csökkenti. Ezzel egyidőben 
megemeli 5000 eFt-tal a Bölcsőde intézményfinanszírozását.  
Forrás: feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
Forró Gábor ismerteti az előterjesztést. Véleménye szerint az ÁFA ebben az esetben is 
visszaigényelhető, ezért a nettó összeg biztosítását javasolja. 
 
Hlavács Judit szerint megdöbbentően sok a begyűjtött veszélyes hulladék, különösen a leadott 
festékek mennyisége. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

171/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1.153 eFt pótelőirányzatot biztosít a Településellátó Szervezet részére a veszélyes hulladékok 
összegyűjtésével és elszállításával kapcsolatban felmerült költségek fedezetére.  
Forrás: feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
Egyebek 
I./ Jegenye utcai határrendezés – fedezet biztosítása 
 
Forró Gábor ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 7 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
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172/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Jegenye utcában a telekalakítás, határrendezés költségeire 885 eFt előirányzatot biztosít. Felkéri a 
Jegyzőt, hogy részteles tájékoztatást nyújtson be az összeg felhasználásáról.   
Forrás: Fiducia szabad keret 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
II./ Zöldhulladék kezelés városi támogatása 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 7igen, 1 tartózással elfogadja. 
 

173/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a XV. Camion Kft. által 2012. július 26-án kötött, zöldhulladék 
átvételére és ártalmatlanítására vonatkozó szerződés pénzügyi teljesítésének forrása a 
„Környezetvédelmi feladatok 2012” legyen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Krisztina ov. 
 
III./ GSE pénzügyi beszámoló tartalmi- és formai követelmény meghatározás 
 
Forró Gábor ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a beszámoló évek óta vita forrása. Ennek 
lezárására kérték, hogy készüljön egy javaslat. A Bizottság az elkészült javaslatokat megtárgyalta és a 
kiosztott előterjesztésben szereplő határozatot hozta meg. Módosítás az is, hogy negyedévente történne 
meg a beszámoló. Ismerteti a beérkezett javaslathoz elfogadott módosításokat. A számlákat a GSE 
különböző pályázatoknál önrészként is használja. A GSE-nek november 30-ig kell véleményeznie a 
beszámoló elkészítésére vonatkozó javaslatot. 
 
Markó József szerint a javaslatot készítő évi két beszámolót javasol. Miért lett négy belőle? 
 
Forró Gábor elmondja, hogy eddig is negyedévente történt beszámolás.  
 
Markó József szerint az évi négy beszámoló elkészítése nagyon sok adminisztrációt jelent, ami 
többletköltséget jelent a GSE-nek.  
 
Dr. Pintér György egyetért abban, hogy ne terheljék túlságosan a GSE-t. A beszámolót eddig is 
negyedévente készítette el a GSE, ennek függvénye volt a további támogatás átutalása. Véleménye 
szerint érdemi munkanövekedéssel nem jár a mostani döntési javaslat.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a mostani elnök nem kifogásolta a negyedéves beszámolót.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

174/2012. (X. 25.) sz. Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
elfogadja, a Gödi Sportegyesület pénzügyi beszámolójának tartalmára vonatkozó, Rábai Zita képviselő 
által készített előterjesztést az alábbi módosításokkal:  

1. beszámolás rendje: GSE köteles negyedévente beszámolót készíteni, mely feltétele a 
következő negyedévre járó támogatás kifizetésének, 

2. elszámolás, dokumentáció: a beszámoló mellékleteként a támogatott benyújtja a támogatást 
alátámasztó számlák másolatát, sorszámmal ellátva, összesítő táblázatban összesítve. A 
táblázat oszlopai: sorszám, teljesítés dátuma, kiállító, bruttó összeg, felhasználó szakosztály, a 
számlán szereplő tétel megnevezése és a felhasználási terület, 

3. a 200. 000,- Ft feletti tételekhez szerződés és teljesítésigazolás, ha erre nincs mód, akkor 
megrendelő szükséges, 

4. nem elszámolható költségek: „itt nem nevesített, nem elszámolható költségek” szövegrész 
kimarad, a lízingdíj tekintetében a GSE véleményét várjuk, 

5. a számlák záradékolása: záradékolási szabályok tekintetében a bizottság nem határozott, 
felkéri a GSE-t, hogy tájékozódjon egyéb támogatóknál, hogy a záradékolás nem akadálya-e a 
számlák önrész igazolásaként való benyújtásának.  

Felkéri a Gödi Sportegyesület Elnökét, hogy a PEKJB következő rendes ülésére (maximum november 
30-ig) nyújtsa be a véleményét és módosító javaslatait.  
Javasolja, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési munkatervbe kerüljön betervezésre a Gödi Sportegyesület 
támogatási összegének felhasználásról készült pénzügyi beszámoló ellenőrzése.  
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2012. november 30. 
 
Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontok zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadja a zárt ülés elrendelését. A zárt ülést külön 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

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

 


