
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Szabó Csaba nincs jelen.  
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
 
Forró Gábor javasolja, hogy az egyebekben lévő településképi rendeletet a tervtanácsi rendelettel együtt 
tárgyalják. 
 
Dr. Pintér György az egyebek között adna majd tájékozatót a pénzügyi helyzetről. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Dunakeszi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző   
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Markó József polgármester     
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester      
 
4./ A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester    
 
5./ Szemétszállítási díjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató   
 
6./ Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök    
 
7./ Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző   
 
8./ Döntés beruházási tárgyú előirányzatokról a 2013. évi költségvetés vonatkozásában /Kincsem 
Óvoda, Fácán Óvoda, medence/ 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester     
 
9./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester     
 
10./ Tervtanácsról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész     
 
11./ Közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök       



12./ Alapítványi támogatás /Gaude Kórus/ 
Előterjesztő: Dr. Pintér György     
 
13./ Felkérés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő     
 
14./ Magánóvodák támogatásáról szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző   
 
15./ Németh László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző   
 
16./ Döntés a Salkaházi Sára díj 2012. évi odaítéléséről /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök   
 
17./ Göd, Ifjúság u. 6. (4366 hrsz) ingatlan megvásárlása /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Markó József polgármester   
 
18./ Fizetési kötelezettség elengedésére vonatkozó kérelem /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás képviselő     
 
19./ Pályázatíró kiválasztása - KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. pályázat  
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Egyebek 
I./ Társulási megállapodás módosítása 
II./ Tulajdonosi hozzájárulás a Széchenyi Csárda teraszának átalakításához 
III./ Polgármesteri Hivatal Ügyrendjér ől szóló rendelet módosítása 
 
 
 
1./ Dunakeszi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Sipos Richárd kérdése a körzeti megbízotti rendszerre vonatkozna. Hogyan fog működni? 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta a beszámolót és javasolta a végleges kinevezést. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy örömmel tapasztalt gyalogos járőröket. Kérdése, hogy a jövőben is 
maradhat ez így? 
 
Tóth Csaba elmondja, hogy a jövőben is lesz gyalogos járőr, első sorban a kiemelt területeken a két 
körzeti megbízottal együtt. A körzeti megbízotti rendszer január 1-én indul. A bizottsági ülésen kérte, 
hogy a körzeti megbízottak is kaphassanak telefont, amin a lakosság közvetlenül elérheti őket.  
 
Dr. Szinay József kérdése, hogy milyen jellegű bejelentések érkeztek a járőr mobiltelefonra? 
 
Tóth Csaba elmondja, hogy többféle kérdés érkezett, de sok bejelentést is tettek gyanús alakokra 
vonatkozóan.  
 
A testület a végleges kinevezést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 



203/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Tóth Csaba megbízott rendőrkapitány véglegesítésével és kapitánnyá történő kinevezésével egyetért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita a következő évre tervezett fejlesztéseket kevésnek tartja. Kifogásolja, hogy nagyobb léptékű 
fejlesztés nem valósul meg a városban. Kérdése, hogy a tervezett beruházásokon kívül van-e még 
valami más is. 
 
Markó József elmondja, hogy véleménye szerint a megfogalmazott fejlesztéseken kívül másra nem 
nagyon lesz mód. A javaslatokat a fedezet meghatározásával együtt nagyon szívesen fogadnak 
bármelyik képviselőtől.  
 
Dr. Pintér György elmondja, jelentős eredmény, hogy a város rendben tudja fizetni a törlesztéseket és 
finanszírozni tudja az intézmények működését. Még nem látják azt, hogy milyen normatívák fognak 
szerepelni a költségvetésben és mit hogyan fognak tudni finanszírozni. A forrásokat akkor fogják 
pontosan látni, ha már a végleges költségvetés elkészül.  
 
Sipos Richárd szomorúan hallja, hogy az óvodaépítési pályázaton nem nyert az önkormányzat. 
Véleménye szerint a pályázatok teljesen bizonytalanok. Milyen szinten vállal majd át az állam 
adósságot az önkormányzattól? 
 
Markó József elmondja, hogy írásos ígérvény még nincs a kezükben. Véleménye szerint a 40%-os 
kategóriába be fog kerülni a város. Még bizonytalan az egész rendszer, hivatalosan még semmilyen 
írásos anyaggal nem rendelkeznek. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a helyi iparűzési adóerőképesség arányában adják majd a támogatást 
a hitelátvállaláshoz.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy június 30-ig történik meg az adósságátvállalásról szóló döntés.  
 
Hlavács Judit örül annak, hogy olyan beruházásokban is gondolkodnak, ami költségtakarékosságot 
eredményez majd a városnak.  
 
Markó József elmondja, hogy a város intézményei jövőre is működni fognak és el fogják látni a város 
lakosságát. A beruházások kérdése még valóban bizonytalan.  
 
Rábai Zita szerint még soha nem volt ilyen bizonytalan a helyzet a költségvetés tervezésekor, mint 
most. Véleménye szerint azokat a példákat és településeket kell megvizsgálni, amelyek jók. Legfőbb 
problémája, hogy helyben lépkednek és nincs fejlesztési koncepció.  
 
Dr. Szinay József a mostani közigazgatási átszervezés az önkormányzat részére több tíz milliós 
megtakarítást jelent majd a városnak.  
 



Markó József elmondja, hogy a kötvénykibocsátás oka a meglévő rossz kamattal felvett hitelek kiváltása 
volt.  
 
Forró Gábor szerint az adósság átvállalása nem propaganda, hiszen már több megállapodást 
megkötöttek. A pályázatok kihasználása nagyon fontos, de olyanokat kell választani, ami pénzt tart meg 
az önkormányzatnak. A városnak az a célja, hogy az önként vállalt feladatokból azokat, amik a lakosság 
kényelmét szolgálják, nem szeretnék feladni. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a körforgalom tervezésre két éve nyújtották be a pályázatot és meg is 
nyerte az önkormányzat, de felfüggesztették azt.  
 
A testület az előterjesztést 7igen, 3 tartózkodással elfogadja. 
 

204/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Göd Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB támogatta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

205/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja Göd Város Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről szóló tájékoztatóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XII. 20.) rendelete a  
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 3 315 267 ezer forintban 
B) Költségvetési kiadási főösszegét 3 633 987 ezer forintban 
C) Költségvetési egyenlegét  - 318 720 ezer forintban 
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 610 786 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.§ 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

 
Markó József 
polgármester 

dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
 
 
4./ A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 30/2012 (XII. 20.) sz. rendelete  
a helyi kitüntető címekről szóló 4/1995. (III. 10.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ A rendelet 6.§ (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
„6.§ (1) A díj tárgya: bruttó 150.000 Ft jutalom díszoklevéllel.” 
 
2.§ A rendelet 7.§ (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
„7.§ (3) A díjjal oklevél és bruttó 150.000 Ft összegű jutalom jár.” 
 
3.§ A rendelet 8.§ (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
„8.§ (1) A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén huzamosabb ideje 
eredményesen működő alkotóművészeknek, gödi illetőségű művészeknek, művészeti közösségeknek. A 
díjazott bruttó 150.000 Ft összegű jutalomban és oklevélben részesül.” 
 
4.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József 
       polgármester         címzetes főjegyző 
 
 
 
5./ Szemétszállítási díjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és javasolta a kedvezmény mértékének 
módosítását 5,5%-ra. 
 



Sipos Richárd szerint az kap kedvezményt, aki megteheti, hogy egyösszegben kifizesse a díjat.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy nem szociális alapon adják a kedvezményt. Arra más lehetőségek vannak. 
Javasolja, hogy a kedvezmény csak arra vonatkozzon, akinek nincs díjhátraléka.  
 
Rábai Zita szerint támogatni kell az internetes átutalást és ezzel meg tudják takarítani a csekkek 
költségét.  
 
Hlavács Judit tudomása szerint a PEKJB-en arról volt szó, hogy a vállalkozásokra is kiszámolódik a díj.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a vállalkozóknál nem történt díjemelés, ezért nem akarnak nekik még 
egy kedvezményt adni.  
 
Markó József szerint, amennyiben a szemétszállítást önálló céggé tudnák tenni, akkor egyszerűbb lenne 
ezeknek a kérdéseknek a megoldása. Az önálló cég létrehozását indokolja az is, hogy egy ilyen 
tevékenység önálló és teljes embert kíván és ezzel hatékonyabb lenne a feladat ellátása is.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy az e-számla kiépítésének lehetőségét meg kell vizsgálni.  
 
Rábai Zita szerint különösebb fejlesztés nélkül megoldható lenne az, hogy a lakos utalással fizethesse ki 
a számlákat. Ehhez csupán regisztrálnia kellene a lakosnak a szolgáltatónál.  
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy inkább átutalással 
fizessenek a lakosok, mint csekkel. Kéri, hogy a rendelet-tervezetből töröljék a lerakó megjelölését. 
Egyben kéri, hogy kapjon meghatalmazást arra, hogy a következő testületi ülésig, ameddig a döntés 
megszületik a legolcsóbb helyre szállíthassák a szemetet.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a kedvezményről is szavazni kell azzal a módosítással, hogy csak az 
kaphat kedvezményt, akinek nincs tartozása.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 31/2012. (XII. 20.) sz. rendelete  
a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 36/2002.(XII. 30.) sz. 

Ök. rendelet módosításáról 
 

1§ 
A rendelet 4.§-ának szövege az alábbira módosul: 
„4.§ Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékok rendszeres 
összegyűjtésével és elszállításával a Településellátó Szervezetet (továbbiakban: TESZ) bízza meg, 
kötelezi és egyben kizárólagos joggal ruházza fel a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jelen 
rendeletben előírt feladatok végrehajtására.” 

 
2. § 

A rendelet 5.§ (7) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
„(7) Az üdülőtulajdonosok számára is kötelező az egy darab 60 vagy 120 literes űrtartalmú gyűjtőtartály 
utáni szemétszállítási díj megfizetése, az éves szemétszállítási díj ebben az esetben az 1. számú 
mellékletben foglalt mindenkori havi alapdíj 12-szerese plusz a választott edényzet űrtartalomra eső 
éves ürítési díj 8 hónapra eső (8/12-ed) része. Az üdülők részére rendszeresített gyűjtőtartályok eltérő 
matricával rendelkeznek, amely matricával ellátott gyűjtőtartályokat csak minden év március 1-től 
október 31-ig üríti a szolgáltató.” 
 

3. § 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbira módosul: 
 



„1 sz. melléklet 
2013. évben fizetendő díjak, melyek tartalmazzák az alapdíjat 1040 Ft/hó + a méretarányos ürítési 
díjat: 
Lakosság által fizetendő díjak: 
60 literes tároló  I. negyedév 4.790 Ft 
 II. negyedév 4.790 Ft 
 III. negyedév 4.790 Ft 
 IV. negyedév 4.790 Ft 
 Összesen 19.160 Ft 
 
120 literes tároló   I. negyedév 6.450 Ft 
 II. negyedév 6.450 Ft 
 III. negyedév 6.450 Ft 
 IV. negyedév 6.450 Ft 
 Összesen 25.800 Ft 
 
240 literes tároló  I. negyedév 9.780 Ft 
 II. negyedév 9.780 Ft 
 III. negyedév 9.780 Ft 
 IV. negyedév 9.780 Ft 
 Összesen 39.120 Ft 
 
Üdülő tulajdonosok által fizetendő díjak 
Üdülő 60 literes I. negyedév 4.230 Ft 
 II. negyedév 4.230 Ft 
 III. negyedév 4.230 Ft 
 IV. negyedév 4.230 Ft 
 Összesen 16.920 Ft 
 
Üdülő 120 literes I. negyedév 5.340 Ft 
 II. negyedév 5.340 Ft 
 III. negyedév 5.340 Ft 
 IV. negyedév 5.340 Ft 
 Összesen 21.360 Ft 
 
20 kg terhelhetőségű kommunális hulladék zsák 
elszállítással 

330 Ft/db 

 
Vállalkozók által fizetendő díjak: 
60 literes   I. negyedév 6.000 Ft 
 II. negyedév 6.000 Ft 
 III. negyedév 6.000 Ft 
 IV. negyedév 6.000 Ft 
 Összesen 24.000 Ft 
 
120 literes  I. negyedév 12.000 Ft 
 II. negyedév 12.000 Ft 
 III. negyedév 12.000 Ft 
 IV. negyedév 12.000 Ft 
 Összesen 48.000 Ft 
 
240 literes  I. negyedév 24.000 Ft 
 II. negyedév 24.000 Ft 



 III. negyedév 24.000 Ft 
 IV. negyedév 24.000 Ft 
 Összesen 96.000 Ft 
 
1100 literes   I. negyedév 123.000 Ft 
 II. negyedév 123.000 Ft 
 III. negyedév 123.000 Ft 
 IV. negyedév 123.000 Ft 
 Összesen 492.000 Ft 
 
A Településellátó Szervezet tulajdonában lévő 1 m3 konténerek bérleti díja: 5850 Ft/hó 
A Településellátó Szervezet tulajdonában lévő 1 m3 konténerek eseti/alkalmankénti ürítési díja: 9300 Ft 
 
A fenti összegek minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
Az éves hulladékelszállítási díjak fizethetők egy összegben, illetve maximum 4 egyenlő részletben.  
 

4§ 
 

A rendeletmódosítás a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
   Markó József                            dr. Szinay József 
    polgármester                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 

206/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
átlagosan 5.5% kedvezményt biztosít a 2013. évi lakossági szemétszállítási díjból mindazoknak, akik az 
éves díjat egy összegben befizetik 2013. február 15-ig és díjtartozásuk nincs az alábbiak szerint: 
 

Edényzet űrtartalom (l) 2013. akciós díj február 15-ig (Ft) 
60 18.100 
120 24.400 
240 37.000 
Üdülő 60 16.000 
Üdülő 120 20.200 

 
Felelős: Dr. Szinay József Címzetes főjegyző, Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
Határidő: 2013. február 15. 
 
 
 
6./ Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 



 
Göd Város Önkormányzatának 32/2012 (XII. 20.) sz. az önkormányzat által nyújtható 

szociális ellátásokról szóló 8/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet 9.§-át hatályon kívül helyezi.  

 
2.§ 

Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 Polgármester Jegyző 

 
 
 
7./ Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja 
 

Göd város Képviselő-testületének 33/2012. (XII. 20.) sz. rendelete  
a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) Ök. rendelet módosításáról 

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

1.§ 
(1) A talajterhelési díjról szóló 43/ 2006. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdésében meghatározott összeg.” 
(2) A 2. § ( 3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(3) Göd város területérzékenységi szorzójának mértékét a 27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet 
mellékeltében és a Ktd. 3. számú mellékletében leírtak határozzák meg.” 
(3) A 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„ (4) A talajterhelési díj mértéke a (2) bekezdés szerinti egységdíj és a Göd városára vonatkozó 
területérzékenységi szorzó szorzatának megfelelő összeg.” 
 

2. § 
A 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A 2. § (5) bekezdésében és 3. § (5) bekezdésében foglaltakat a 2013. március 31-ig benyújtandó 
bevallások adatai alapján, Ktd.-ben 2012. február 1-től hatályos egységdíjjal számítandó, 2013. március 
31-ig fizetendő vízfogyasztására nézve lehet első alkalommal figyelembe venni” 
 

3. § 
A Tdr. 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-ával megállapított 3/A § a pontjában az „a 2. § 
(5) bekezdés szerinti mentesség” szövegrész „a 2. § (5) bekezdés szerinti állapot” szöveggel lép 
hatályba. 

 
4. § 



A Tdr. 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-ával megállapított d./ pontjában a „6. §-ának (2)-
(4) bekezdései” szövegrész a 6. §-ának (3)-(4) bekezdései” szöveggel lép hatályba. 
 

5. § 
Nem lép hatályba a 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a. 
 

6. § 
E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.  
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
            polgármester               címzetes főjegyző 
 
 
 
 
8./ Döntés beruházási tárgyú előirányzatokról a 2013. évi költségvetés vonatkozásában 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József elmondja, hogy a medencére még nem sikerült összeszedni a szükséges TAO összeget.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy mi a helyzet a palackozóval? 
 
Markó József elmondja, hogy a pályázat komolytalannak bizonyult. Véleménye szerint újból ki kellene 
írni a pályázatot. Elmondja, hogy a kismedencénél elkészült a felújítás. Elkészült az ülőrész és átadásra 
került.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

207/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi beruházásokat és biztosítja az azok megvalósításához szükséges 
forrást: 
1. A KEOP-2012-5.5.0/B „Energetikai fejlesztések megújuló energiaforrások hasznosításával 
kombinálva” című pályázaton a 180/2012. (XI. 26.) sz. Ök. határozat alapján - a Kincsem Óvoda, a 
Balázsovits Sportcsarnok és a Németh László Általános Iskola épületei vonatkozásában - rész kívánunk 
venni. 

Az önrész becsült összege:      100 millió Ft 
 

2. Képviselő-testület a 218/2011.(X.28.) sz. Ök. határozattal támogatta, hogy a Gödi Sport Egyesület a 
látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos kérelmet nyújtson be, az önkormányzat tulajdonát 
képező 6602 hrsz. alatti strandfürdő ingatlanon – a Gödi Termálfürdő – területén megvalósuló vízilabda 
versenymedence megvalósítására.  

Az önrész becsült összege:        32 millió Ft  
 

3. A Kisfaludy u. 7. sz. alatti egészségház tetőterének beépítése  
A beruházás becsült költsége          52,5 millió Ft. 

 
4. A KEOP-1.1.1/B/10-11 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” 
című pályázaton részt kívánunk venni.  



Az önrész becsült összege:               58,5 millió Ft 
 
A beruházások forrása: a 2012. évben képződött, szabad pénzmaradvány, illetve a 2013. évi 
költségvetés. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
9./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VKB megtárgyalta a napirendet és javasolta, hogy a közterület-
felügyelet a januári ülésen számoljon be a tevékenységéről és adjon munkatervet. Novemberben legyen 
a rendőrőrs, decemberben pedig a közterület-felügyelet beszámolója. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB is megtárgyalta az előterjesztést és javasolta, hogy a májusi 
ülésre a Kft beszámolóját, a novemberi ülésen pedig az adórendeletek felülvizsgálatát, az októberi 
ülésen pedig belső ellenőri beszámolót és munkatervet vegyék fel. 
 
A testület az előterjesztést a kiegészítésekkel együtt 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

208/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A képviselő-testület 2013. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

2013. január 30. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. január 22. 16 óra 
 
 
Egyebek 
 
A képviselő-testület közmeghallgatása 
 
 

2013. február 27. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. február 19. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője, 
 
2./ A 2012. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője, 
 
3./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2012. évi működéséről 
Előterjesztő: rendőrkapitány 



Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: rendőrkapitány, őrsparancsnok  
 
4./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előadó: Forró Gábor PEKJB elnök 
 
Egyebek 
 

2013. március 27. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. március 19. 16 óra 
 
 

2013. április 24. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. április 16. 16 óra 
 
1./ 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője,  
 
2./ Tájékoztató a 2012. évben történt pénzügyi-, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
A napirend előadója: belső ellenőr 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Németh László Általános Iskola művészetoktatási díjairól szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, KOSB 
 
Egyebek 
 
 

2013. május 29. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. május 21. 16 óra 
 
1./ Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft 2012. évi éves beszámolója 
Előterjesztő: Rataj András ügyvezető 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ Közterület-felügyelet első negyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Kovács László közterület-felügyelet vezetője 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 

2013. június 26. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. június 18. 16 óra 
 
 

JÚLIUS - AUGUSZTUS TANÁCSKOZÁSI SZÜNET 
 
 

2013. szeptember 25. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. szeptember 17. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 



Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
Egyebek 
 
 

2013. október 30. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. október 22. 16 óra 
 
1./ 2014. évi belső ellenőri munkaterv és a 2013. évi jelentés 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
Egyebek 
 
 

2013. november 27. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. november 19. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
3./ Városi ünnepségek tervezete 2014. évre 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
4./ A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
5./ Dunakeszi Rendőrkapitány és a Gödi Rendőrőrs beszámolója 
Előterjesztő: Rendőrkapitány 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
Egyebek 
 
 

2013. december 18. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2013. december 11. 16 óra 
 
1./ A képviselő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: valamennyi bizottság 



Meghívandó: intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
2./ Intézményi térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: TESZ igazgató 
Véleményező bizottság: PEKJB, SZB 
 
3./ Közterület-használati díjtételek módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
4./ Szemétszállítási díjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató 
Véleményező bizottság:  PEKJB, VKB 
 
5./ Buszközlekedés viteldíjainak módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
Véleményező bizottság:  PEKJB 
 
6./ Közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Kovács László közterület-felügyelet vezetője 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
Egyebek 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
10./ Tervtanácsról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, településképi rendeletek 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
 
Bertáné Tarjányi Judit ismereti az előterjesztést. A jogszabályi változások miatt szükséges a rendeletek 
elfogadása. A tervtanácsot célszerű megtartani, de más formában, mint jelenleg, mivel bizonyos 
esetekben szükséges lehet a tervtanácsi véleményezés. A településképi véleményezési eljárás azokra a 
beruházásokra vonatkozik, amelyekre hatósági eljárás szükséges, amit Dunakeszin fognak végezni. 
Javasolja, hogy a jegyző által elrendelt igazgatási szünet kerüljön módosításra, mivel nem a jegyző 
rendeli el az igazgatási szünetet.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 10 igen szavazattal elfogadja. 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 34/2012. (XII. 20.) sz. rendelete 
a 30/2007. (V. 31.) sz. Ök. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
1.§ A 30/2007. (V. 31.) sz. Ök. rendeletet hatályon kívül helyezi. 
 
2.§ A rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József 
     polgármester       címzetes főjegyző 
 
 
Véleményezési eljárásról szóló rendelet: 10 igen szavazattal a testület elfogadja az előterjesztést. 



 
Göd Város Önkormányzatának 35/2012 (XII. 20.) sz. rendelete  

a településképi véleményezési eljárásról 
 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
E rendelet célja Göd építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása 
érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi 
adottságok figyelembevételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal 
összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet 
esztétikus kialakítása. 
 

2. § 
 
(1)  E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Göd Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki. 
(2)  E rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
kormányrendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében 
a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és építészeti-

műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a területi építészeti 
tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve 

b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt 
kezdeményezett.  

(3)  E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) az Önkormányzat közigazgatási területén 
jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal 
összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít. 

(4)  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell 
alkalmazni. 

 
A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre 

3. § 
 
(1)  E rendelet előírásai szerint – a 4. § (1) bekezdésében felsorolt területekre, illetve építési munkákra 

vonatkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni 
a) új építmény építésére, 
b) meglévő építmény – (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület 

növekedését eredményező – bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására 
irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-
műszaki tervekkel kapcsolatban. 

(2)  A 4. § (1) bekezdésében felsorolt területekre és építési munkákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélytől eltérő vagy építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák – az 
Önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint – csak településképi bejelentési eljárás 
alapján végezhetők. 

 



4. § 
 

(1)  E rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni  
a)  közterületen felállításra kerülő új köztárgyak, épületek és építmények 
b) terek körüli épületek, építmények, 
c) Pesti út mindkét oldalán lévő épületek, építmények  
d) Ady Endre utca, Duna utca, Béke utca, Nemeskéri út, Vasút út két oldalán, Kossuth Lajos utca 

mindkét oldalán, Duna-part és az első párhuzamos utca közötti területen lévő, Göd-Újtelep M2 
bekötőút két oldalán lévő Kossuth Lajos utca és a vasút területével határos ingatlanokon mindkét 
oldalán lévő épületek,  

e) Göd Város Helyi Építési Szabályzatában helyi védett, vagy helyi értékvédelmi vizsgálatra javasolt 
épületek, építmények, 

f)  a műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, valamint az országos jelentőségű 
védett természeti területen, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülőkörzetben megvalósuló 5000 

m2 összes szintterületet elérő, de a 10 000 m2 összes szintterületet meg nem haladó kereskedelmi, 

ipari, logisztikai rendeltetésű, továbbá, 2000 m2 összes szintterületet elérő, de a 3000 m2 összes 
szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésű új épület;  

g)   Vegyes, különleges és üdülőterületen épületek, építmények, 
h)  Oázis lakóparkban és az új beépítésű területeken a kettő vagy annál több egységes épületek, 

építmények vagy a 150 m2-t elérő épületek, építmények,  
i)  egyéb területeken a 180 m2-t elérő épületek, építmények, 
j) a gazdasági rendeltetésű épületek, építmények,  
k) Országos vagy helyi építési szabály szerint kivételesen elhelyezhető, vagy nem említett épületek , 

építmények, 
l) a köztéri műalkotások, 
m) Azok az építési munkák, mérettől függetlenül, amelyeknél a tervezett létesítmény az ingatlan 

bármely telekhatárához 3 méternél közelebb van, 
n) Olyan ingatlanon, ahol kettő vagy ennél több rendeltetési egység van vagy keletkezik, vagy megnő, 

illetve csökken a rendeltetési egységek száma 
jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkáira vonatkozó építészeti-műszaki 
tervekkel kapcsolatban. 
 

5. § 
A településképi véleményezési eljárás szabályai 

 
(1)  A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a 

továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre indul. 
A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki 
tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított 
elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek, illetve a Polgármesteri Hivatalnak hozzáférést 
biztosít. 

(2)  A polgármester településképi véleményét – az 5. § (1) és (3) bekezdése szerint – a főépítész készíti 
elő.  

(3)  A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre 
a) javasolja, 
b) feltétellel javasolja, illetve 
c) nem javasolja. 

(4)  A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell az 5. § (1) és (3) – illetve kivételes 
esetben a (4) – bekezdése szerinti tervtanácsi állásfoglalást vagy főépítészi szakvéleményt, 
melynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását. 

(5)  A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg 
kell küldeni a kérelmezőnek, és (.PDF formátumban) az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus 
tárhelyre is fel kell tölteni. 



(6) A polgármester a véleményét a főépítész szakmai véleményére alapozza. A főépítész 
akadályoztatása, vagy összeférhetetlensége esetén a polgármester a véleményét az építészeti 
műszaki tervtanács véleményére alapozza.  Egyéb esetben a tervezési terület, illetve az építési 
munka sajátosságai alapján a polgármester vagy a főépítész kezdeményezheti az építészeti műszaki 
terv tervtanácsi véleményezését.  

(7) A Polgármesteri Hivatal hivatalos igazgatási szünete alatt az eljárás szünetel. Az igazgatási szünet 
megszűnését követő naptól kezdődően az eljárási határidő folytatódik. 

 
6. § 

 
(1)  A 5. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációnak – a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
kormányrendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi munkarészeket is tartalmaznia 
kell: 
a) műszaki leírást, 
b) tető-felülnézeti helyszínrajzot  

ba) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények, 
bb) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának 
ábrázolásával, 

c) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát, 
d) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben, 
e) valamennyi homlokzatot, 
f) utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, 

 
A településképi véleményezés szempontjai 

7. § 
 
(1)  A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki 

tervdokumentáció 
a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,  
b) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további – a (város)építészeti illeszkedésre 

vonatkozó – javaslatokat, illetve hogy 
c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól 

eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi 
megjelenést eredményez-e.  

(2)  A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 
a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe 

illeszkedés követelményének, 
b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, 

rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, 
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve 

építmények kilátását, 
d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén  

da) biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek 
megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, 

db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos 
követelményeknek.  

(3)  Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 
a) a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat 

sajátosságaiból eredően – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a 
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, 

b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak 
településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.   



c) rendeltetésváltozás esetén: a tervezett rendeltetéshez, illetve az azzal összefüggő használathoz 
szükséges parkolószám biztosított-e. 

(4)  Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy  
a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési 

eszköz szerint átalakuló épített környezethez,  
b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és 

használatának sajátosságaival, 
c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések 

elhelyezésére és kialakítására, 
d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb 

berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy  
e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően 

illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.  
(5)  A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy 

a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő 
használata  
aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát, 
ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak 

biztonságát, 
ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, 

műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően 
ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – 

beavatkozásokra, 
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések 

milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a 
telepítendő fákra, fasorokra. 

(6)  Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes 
szempontokat a tervtanácsi, illetve a főépítészi minősítés során egyaránt figyelembe kell venni.  

 
Záró rendelkezések 

9. § 
 
A rendelet 2013. január hó 1. napján lép hatályba. E rendelet előírásait a hatályba lépését követően 

indult eljárásokban kell alkalmazni.  
 
 
 
 
  

Dr. Szinay József 
Címzetes főjegyző 

Markó József 
Polgármester 

 
 
 
Bejelentési eljárásról szóló rendelet: 10 igen szavazattal a testület az előterjesztést elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 36/2012. (XII. 20.) sz. rendelete  
a településképi bejelentési eljárásról 

 
 
Göd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 



Általános rendelkezések 
1. § 

 
E rendelet célja Göd építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása 
érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban – a 
helyi adottságok figyelembevételével – a városképi illeszkedéssel követelmények érvényesítése, 
valamint beépítésre szánt területek rendeltetésszerű használatának biztosítása, összességében az épített 
környezet rendezett és esztétikus kialakítása. 
 

2. § 
 
(1)  E rendelet hatálya Göd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási 

területére terjed ki. 
(2)  E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) az Önkormányzat közigazgatási területén  
a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy 

azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, 
b) reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet 

alakít ki, illetve  
c) meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja. 

(3)  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet, továbbá a településképi véleményezési eljárásról szóló 
önkormányzati rendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. 

 
A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 

3. § 
 
(1)  A jelen rendelet előírásai szerint – a 6. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan – 

településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 
8.) kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt építési munkák közül 
a) –a helyi építési szabályzatban helyi védettként megjelölt vagy helyi értékvédelmi vizsgálatra 

javasolt épületek meglévő homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de 
anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, 
valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén, 

b) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg nem haladó 
magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése esetén, 

c) meglévő épület utcai homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, 
átalakítása, bővítése, illetve megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem 
kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni, 

d) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű 
kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén, 

e) nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem 
meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén, 

f) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, 
amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg 
ga) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m, 
gb) beépítésre szánt területen a 4,5 m  
magasságot, 

g) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával 
együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t, 

h) emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja 
meg a 3,0 m-t, 



i) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú 
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, 
nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges 
építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén, 

j) közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerti építmény építése, meglévő átalakítása, 
bővítése esetén, 

k) szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható 
felületén való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét 
vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni 
vagy újjáépíteni, 

l) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló közterületről látható 
területen történő elhelyezése esetén. 

m) A telek határától 3 méter távolságon belül létesített 50 cm vagy azt meghaladó mértékű, de 
maximum 1 méter magas támfal vagy a terepszint megváltoztatása. 

(2)  A 6. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozó, építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de 
a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló – az eltérést illetően építésügyi hatósági engedélyhez 
nem kötött – építési munkák csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők. 

 
4. § 

 
(1)  A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő 

építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új 
rendeltetés szerinti területhasználat 
a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, 
b) a korábbi rendeltetéshez képest  

ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb 
helyzetet teremthet, 

bb) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve 
bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhely 

kialakítását teszi szükségessé, 
c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet, 

valamint ha 
d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok 

biztonságát veszélyeztetheti.   
(2)  Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni továbbá minden olyan esetben, amikor 

településrendezési eszköz a rendeltetés-módosítást feltételekhez köti, illetve járulékos 
beavatkozásokra vagy intézkedésre vonatkozó kötelezettséget ír elő. 

 
5. § 

 
(1)  E rendelet előírásai szerint – a 6. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan – 

településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-
elhelyezések közül 
a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára 

rögzített  
aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla, 
ab) egyedi tájékoztató tábla, 
ac) kirakat, 
ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva 

b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára 
rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett 
ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin 
bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése, 



bc) reklámtábla (hirdetőtábla), 
bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet, 
be) totemoszlop és reklámzászló 
bf) reklám-célú építési védőháló, molinó 

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett 
ca) hirdetőoszlop, 
cb) citylight berendezés, 
cc) megállító tábla, 
cd) reklámkorlát, 
ce) transzparens 

elhelyezése esetén. 
(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések kialakításával és elhelyezésével 

kapcsolatos szabályokat és követelményeket az külön önkormányzati rendelet határozza meg. 
(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére 

közterületen kerül sor, a közterület-használati szerződés megkötésére csak a településképi 
bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, 
és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.  

 
6. § 

 
(1)  E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni 
 
o)  közterületen felállításra kerülő új köztárgyak, épületek és építmények 
p) terek körüli épületek, építmények, 
q) Pesti út mindkét oldalán lévő épületek, építmények  
r) Ady Endre utca, Duna utca, Béke utca, Nemeskéri út, Vasút út két oldalán, Kossuth Lajos utca 

mindkét oldalán, Duna-part és az első párhuzamos utca közötti területen lévő, Göd-Újtelep M2 
bekötőút két oldalán lévő Kossuth Lajos utca mindkét oldalán és a vasút területével határos 
ingatlanokon lévő épületek 

s) Göd Város Helyi Építési Szabályzatában helyi védett, vagy helyi értékvédelmi vizsgálatra 
javasolt épületek, építmények, és ingatlanokat érintő, jogszabályban építésügyi hatósági 
engedélyhez nem kötött építési munkák, rendeltetés-módosítások, illetve reklámelhelyezések 
esetében. 

(2)  Településrendezési eszköz – a szabályozással érintett terület sajátosságai alapján – további 
területek esetében is előírhatja településképi bejelentési eljárás lefolytatását.  

 
A településképi bejelentés eljárási szabályai 

7. § 
 
(1)  A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – 

bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó 
digitális adathordozót kell mellékelni.  

(2)  A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket kell 
tartalmazni: 
a) a 3. § szerinti építési munkák esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által 

készített –  
aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról 
ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 
ac) alaprajzot, 
ad) valamennyi homlokzatot, valamint 
ae) – amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik – utcaképi vázlatot, 

b) a 4. § szerinti rendeltetés-módosítások esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező 
által készített – 
ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve 

technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a 



környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló 
járulékos beavatkozásokat, 

bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 
bc) (szükség szerint) alaprajzot, valamint 
bd) (szükség szerint) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását 

bemutató látványtervet, fotómontázst, 
c) az 5. § szerinti reklám-elhelyezések esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező 

által készített – 
ca) műleírást, 
cb) – közterületi elhelyezés esetén (a mobil megállító tábla kivételével) M=1:500 

méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett – helyszínrajzot, 
cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását, 
cd) az építmény érintett részletét, 2 m2-t meghaladó felületű berendezés esetén az érintett 

felület egészét ábrázoló homlokzatot, valamint 
 

8. § 
 
(1)  A 3-5. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – a (2) bekezdés szerinti igazolás birtokában, az 

abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági 
engedély nem szükséges. 

(2)  A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – 
kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével 
értesíti, ha a bejelentés  
a) megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben meghatározott, továbbá – a csatolandó 
dokumentációt illetően – a 7. § (2) bekezdésében előírt követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám illeszkedik a településképbe, 
c) a tervezett rendeltetés-változás illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés 

sajátosságaihoz, azok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos 
használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza. 

(3)  A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy 
rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a 
bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha 
a bejelentés  
a) nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben meghatározott, továbbá – a 
csatolandó dokumentációt illetően – a 7. § (2) bekezdésében előírt követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám nem illeszkedik a településképbe,  
c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés 

sajátosságaihoz, illetve ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy az 
új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és 
biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza. 

 
9. § 

 
(1)  A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvétel 

megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon 
belül adja ki. A Polgármesteri Hivatal hivatalos igazgatási szünete alatt az eljárás szünetel. Az 
igazgatási szünet megszűnését követő naptól kezdődően az eljárási határidő folytatódik. 

(2)  A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő. 
 

Záró rendelkezések 
10. § 



 
A rendelet 2013. január hó 1. napján lép hatályba. E rendelet előírásait a hatályba lépését követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni.  
 
 
 
  

Dr. Szinay József 
Címzetes főjegyző 

Markó József 
Polgármester 

 
 
 
 
11./ Közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Kovacsik Tamás ismereti az előterjesztést. Javasolja, hogy a 2. javaslatot vegyék ki az előterjesztések 
közül.  
 
Markó József kifogásolja, hogy Termálfürdő utcának nevezzék el a Termálfürdő krt-ból nyíló utcát.  
 
Hlavács Judit egyetért a kifogással. 
 
Kovacsik Tamás elfogadja a javaslatot és elmondja, hogy a következő bizottsági ülésen ismét tárgyalni 
fogják. 
 
Rataj András elmondja, hogy az utcanév listában már volt egy Termálfürdő út, amit nem találtak meg, 
ezért javasolták. 
 
Kovacsik Tamás ismerteti a 3. javaslatot.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy mi lett a javaslatukkal, ami a Koszorú térre és a Várdomb alatti utca 
elnevezésére vonatkozott? Támogatja azt, hogy az aradi vértanúkról nevezzenek el utcákat.  
 
Markó József elmondja, hogy a Kft a felmérést elvégezte és a tapasztaltak alapján tette meg a javaslatát. 
Amennyiben ez problémát jelent, akkor adják vissza a VKB-nek az előterjesztést és tegyen több 
javaslatot az utcák elnevezésére vonatkozóan.  
 
Rábai Zita kérdése, hogy a Szeder utca átnevezése érint házszámozást? 
 
A testület az előterjesztést visszautalja a VKB-hoz alternatív javaslatok kidolgozására: 10 igen 
 

209/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az utcanevekre vonatkozó 
előterjesztést tárgyalja újra és több alternatívát kidolgozva ismételten terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2013. január 30. 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
 
 
12./ Alapítványi támogatás  



Előterjesztő: Dr. Pintér György  
 
Rábai Zita kimegy. 
 
I./ Gaude Kórus támogatása 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy újabb 100 eFt-tal emeljék meg a támogatást a 
gödi művészek támogatása sorról. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

210/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében „Gaude Kórus támogatása” címen szereplő 
előirányzathoz tervezett 300.000,- Ft összegű pénzeszköz átadását a Violin Kulturális Közhasznú 
Alapítvány (képviseli: Pászthy Júlia kuratóriumi elnök, adószáma: 18710429-1-13, számlaszáma: 
10700505-43190805-51100005) részére, valamint további 100.000 Ft támogatást biztosít az Alapítvány 
részére a „Gödi Művészek támogatása” sorról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
II./ Jövőformáló Alapítvány támogatása 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

211/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
120.000,-Ft támogatást nyújt a Jövőformáló alapítvány (székhely: 2131 Göd, Petőfi S. u. 48., képviseli: 
Horváth Ferenc, adószám: 18714155-1-13.) részére, annak érdekében, hogy a keretein belül működő 
Életforrás-Karate Do Sportcsoport az alapítvány saját céljainak megvalósítását elősegítse. 
A támogatási összeg az Életforrás-Karate Do csoport által foglalkoztatott gyermekek 2013. évi JKA 
karate éves tagdíj befizetésére használható fel. 
Pénzügyi forrás: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2012. évi pénzügyi kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Nagy Atilla aljegyző,  
 
 
 
Rábai Zita visszajön 
 
13./ Felkérés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
 
Markó József elmondja, hogy az a vélemény alakult ki, hogy mivel változik a jogszabályi környezet, 
ezért nem tartják célszerűnek egy új rendelet megalkotását a végleges törvények elfogadásáig. 
 



Sipos Richárd elmondja, hogy véleménye szerint szükséges bizonyos cselekmények szabályozása és 
szankcionálása. 
 
Markó József elmondja, hogy a jogászok vélemény szerint a jelenlegi szabályok betartatása is lehetővé 
teszi a szankcionálást.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a Ket és a szabálysértési törvény lehetővé teszi a bírságolásokat.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB nem javasolta a rendelet megalkotását. Véleménye szerint meg 
kellene várni az év elejét, hogy milyen törvényi szabályozás születik meg. 
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy a PEKJB a márciusi ülésen térjen vissza a rendelet-alkotásra és 
amennyiben szükséges, akkor meg fogják alkotni a rendeletet.  
 
Hlavács Judit szerint a korábbi rendelet alapján nem lenne nagy feladat egy új megalkotása és 
amennyiben megjelenik egy központi jogszabály, akkor ahhoz lehetne igazítani a sajátunkat.  
 
Sipos Richárd szerint egyszerű munka a korábbi rendelet átírása a mostani szabályoknak megfelelően.  
 
Markó József kéri a képviselő urat, hogy vegyen részt a rendelet elkészítésében. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a rendelet megalkotása nem olyan egyszerű, mivel azóta már 
csökkent a hivatal létszáma is ezért csökkenteni kellene a szabályozandó témaköröket..  
 
Az előző rendeletből kiindulva a PEKJB a januári ülésén javaslatot tesz a rendeletre: 10 igen. 
 

212/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot, hogy a januári bizottsági ülésen a 
hatályon kívül helyezett kirívó, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet alapul véve dolgozza 
ki a Közösségi együttélés alapvető szabályai, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló rendelet-tervezetet és a Képviselő-testület elé terjessze be. 
 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: 2013. január 30. 
 
 
 
14./ Magánóvodák támogatásáról szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy mennyi lesz a várható költség 2013-ban? 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy az adatok alapján várhatóan hasonló lesz a költség 2013-ban is.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

213/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 



úgy dönt, hogy a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda fenntartójával  (Gödi Napsugár Waldorf 
Alapítvány), a Palánta Óvoda fenntartójával (Gödi Gyermekkert Nonprofit Kft.), a Kuckó Óvoda és 
Családi Napközi fenntartójával (Kuckó Családi Napközi és Óvodai Közhasznú  Alapítvány), a Csiga-
Biga Óvoda fenntartójával (Gödi Csiga-Biga Alapítvány), az Ugri-Bugri Óvoda fenntartójával (Deák és 
Herwerth Kft.), a Játszoda Családi Napközi fenntartójával (Gesztenye Gyerekház Nonprofit Kft.) és a 
Mackóvár Játszóház fenntartójával (Mackóvár Gyermekgondozó és Nevelő Bt.) a 2012. szeptember 1 
– 2012. december 31. időszakra kötött támogatási megállapodást 2013. június 30-ig meghosszabbítja. 
Kérelmére hozzájárul, hogy a Csiga-Biga óvoda a szerződés mellékletében felsorolt gyermekek közül 
akár 7 gyermeket is fogadhasson a szerződéses feltételekkel. Felhatalmazza a Polgármestert a fentieket 
tükröző szerződésmódosítások megkötésére az érintett óvodákkal, a családi napközivel és a 
játszóházzal.  
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetésbe „Magánóvodák támogatása” címen a tárgybeli 
nevelési év 1-6 hónapjaira 4.000.000.-Ft-ot, a következő nevelési év 09-12 hónapjaira további 
2.000.000.-Ft-ot, egész pénzügyi évre összesen 6.000.000.-Ft-ot tervezzen be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
15./ Németh László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

214/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát a kiadmányozás 
hatályának napjával az alábbiak szerint módosítja: 
1. Az Alapító Okirat címében, 1. pontja alatt valamint a 17. pont alatt a bélyegzőfeliratokban a 
költségvetési szerv neve „ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola”-ra változik. 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja következő szöveggel egészül ki: „1908-ban alapították a jogelődjét”  
3. Az Alapító Okiratban a 4. pont alatt a fenntartó/irányító szerv neve a következőre változik: „Göd 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete” 
4. Az Alapító Okirat 10. pontjának 4. francia bekezdésében a létszám (művészetoktatás) a korábbi 
hatályos értékre „594 fő” -re változik. 
5. Az Alapító Okirat 11. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti is helyébe a következő korábban 
hatályos számokat tartalmazó, feladat-ellátási helyeket pontosító szövegrész lép: 
 „Táncművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám (csak a székhelyen): 142 fő 
 Képző- és iparművészeti ágon maximálisan felvehető tanulólétszám (csak székhelyen):190 fő 
 Zeneművészeti ágon a maximálisan felvehető tanulólétszám:  - székhelyen  174 fő 

           - telephelyen     88 fő” 
6. Az Alapító Okirat 16. pontjában az igazgató kinevezési időtartamára vonatkozó „legalább öt, 
legfeljebb tíz év” szövegrészek helyébe az „öt évre” szövegrész lép. 
7. Az Alapító Okirat 16. pontjában az utolsó francia bekezdés szövege helyébe a következő szöveg lép: 
„A Költségvetési szerv (iskola) tevékenységének folytatása során alkalmazottakat foglalkoztat 
(közalkalmazottként, munkavállalóként, megbízásos jogviszonyban) s felettük egy személyben 
gyakorolja a munkáltatói jogokat.” 
8. Az Alapító Okirat 16. pontjában az utolsó előtti bekezdésének második mondata a következő 
szövegre változik: „Kinevezése, felmentése, bérezése, fegyelmi ügye Göd Város Önkormányzat 



Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja.” 
9. Az Alapító Okirat 16. pontjában az utolsó bekezdésének utolsó mondata a következő szövegre 
változik: „ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a közoktatást/köznevelést 
szabályozó mindenkor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.” 
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 
 
Egyebek 
 
I./ Társulási megállapodás módosítása 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

215/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 

Társulási megállapodás módosítása 
A Társulási megállapodás II/1.a) pontját 2013. január 1. nappal hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
II./ Tulajdonosi hozzájárulás a Széchenyi Csárda teraszának átalakításához 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Kérés volna most a tulajdonosi hozzájárulás megadása a 
síkba hozásához, a terasz ponyvával történő lefedését és a bérleti szerződés meghosszabbítása. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

216/2012. (XII. 19.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A tulajdonosi hozzájárulást megadja a Széchenyi csárda teraszának (525 hrsz) síkba hozásához, hogy a 
csárda akadálymentessége megvalósítható legyen. 
Elviekben támogatja a Széchenyi csárda teraszának (525 hrsz) ponyvával történő lefedését.  
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés 2020. október 31-ig történő meghosszabbítására. 
 
Felelős: Polgármester, főépítész 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
 
 



III./ Polgármesteri Hivatal Ügyrendjér ől szóló rendelet módosítása 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György támogatja a kezdeményezést. Javasolja, hogy Újtelepen is kerüljön kialakításra egy 
ügyfélszolgálat. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 37/2012. (XII. 20.) sz. rendelete  
a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló  

40/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
1.§ (1)A rendelet 1.§ (2) bekezdésében a szervezet megnevezése helyébe a következő szövegrész lép: 
„Gödi Polgármesteri Hivatal”. 
(2) A rendelet 5.§ (2) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b./ A kihelyezett ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: hétfőn 15-18 óráig.” 
 
2.§ A rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
           polgármester               címzetes főjegyző 
 
 
Dr. Pintér György ismerteti az önkormányzat mai napi pénzügyi helyzetét.  
 
 
Markó József bejelenti, hogy a képviselő-testület a következő napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja. 
 
A zárt ülést a testület 10 igen szavazattal elfogadja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

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

 


