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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Dr. Bognár László előre jelezte távolmaradását, Rábai Zita nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Volt olyan javaslat, hogy vegyenek le napirendi pontokat. Ismerteti az 
egyebeket.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a 35. sz. napirendben csak a Wigner ösztöndíj pályázat szerepeljen, a 30. 
napirend pedig zárt legyen, az egyebek között pedig megtartaná szokásos pénzügyi beszámolóját. 
 
Dr. Szinay József az egyebekben tájékoztatót tartanának a kompok révek pályázatról. 
 
Bertáné Tarjányi Judit kéri, hogy a 36. napirendet zárt ülésen tárgyalják. 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
 
1./ Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
2./ Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
4./ Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
5./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
6./ Göd, 6322/6 hrsz-ú, Kádár u. 49. sz. alatti ingatlan átadása 
Előterjesztő. Popele Julianna ov.  
 
7./ Göd, 4366 hrsz-ú, Ifjúság u. 6. sz. alatti ingatlan átadása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
8./ Nemeskéri-Kiss Miklós út sebességcsökkentésének módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
9./ Göd, 4869 hrsz-ú ingatlan bérbeadása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
10./ Göd, 6801/280 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  



222 

 
11./ Göd, 2690/9 hrsz-ú (Pesti út 95.) ingatlan értékesítése 
Előterjesztő. Popele Julianna ov.  
 
12./ Göd, 409/A hrsz-ú (Jávorka S. u. 4/d) ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. ./ 
 
13./ Pályázat kiírása az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
14./ Göd, Széchenyi u. 87. 3/a sz. alatti önkormányzati lakásban található ingóságok Önkormányzat 
részére történő felajánlása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
15./ Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
16./ Óvodai státuszigények 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
17./ Duna-part rendezése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
18./ A 29/2013. (II. 07.) sz. Ök. határozat módosítása (Bercsényi/Ságvári köz névmódosítása) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
19./ Pótelőirányzat biztosítása – közvilágítás fejlesztésére 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
20./ Pótelőirányzat biztosítása – Rómaiak útja 1829/5-10 hrsz-ú ingatlanok ivóvízellátása, szennyvíz-
elvezetése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
21./ Pótelőirányzat TESZ részére urnafal építéséhez 
Előterjesztő: Mucsi László igazgató 
 
22./ Göd Város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás rendkívüli 
támogatásáról 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
23./ MÁV-START Zrt felkérése – képviselői beadvány 
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
 
24./ Tájékoztató a hasznosítási pályázatokról (Kincsem Istálló és a Szakáts-villa) 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
25./ Magánóvodák támogatása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
26./ A gödi 617 hrsz-ú Puskin közre vonatkozó ajánlat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
27./ Panaszbeadvány Előd utca egyirányúsításával kapcsolatban 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
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28./ Jogszabály-módosítási javaslat 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
29./ Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
30./ Az életpálya modell bevezetése az óvodavezetők esetében /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
31./ Tervező kiválasztása a TSZT-hez /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
32./ Telekadó-tartozás rendezésével összefüggő ingatlanvásárlási ajánlat /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Egyebek I. 
Pénzügyi beszámoló 
 
Egyebek II. 
„Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények 
támogatása” - Pályázati tájékoztató 
 
Egyebek III. 
Iskolai intézményi tanács delegáltjai 
 
 
1./ Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Két jelentkező volt a bölcsődei pályázatra. A bizottság Ráczki 
Mariannt javasolja intézményvezetőnek. 
 
Lenkei György elmondja, hogy mind a két jelentkező írásban hozzájárult a pályázatuk nyilvános tárgyaláshoz. 
Horváth Zoltánné anyagából kiderült, hogy még soha nem foglalkozott gyerekekkel, Ráczki Mariann pedig 
igen. Ezeket figyelembe vette a bizottság a javaslat megfogalmazásakor. 
 
Markó József kérdése, hogy nem kell meghatározni a fizetést és a kinevezés időtartamát. 
 
Lenkei György elmondja, hogy a fizetését a munkáltató dönti el, a megbízás időtartama pedig a pályázatban 
meghirdetettek szerint határozott idejű. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

136/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
megállapítja, hogy a Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére meghirdetett pályázat eredményes 
volt. A kiírásra 2 érvényes pályázat érkezett. 
Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete a Gödi Szivárvány Bölcsőde vezetésével intézményvezetői 
beosztásban 2013.09.27.-től 2018. 09.27.-ig 5 év határozott időre Ráczki Mariannt bízza meg. 
Illetményét a közalkalmazotti törvény valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm.r. szerint állapítja meg 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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2./ Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor ismerteti a PEKJB véleményét. Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan elfogadta az 
előterjesztést, azzal, hogy a következő ülésen megtárgyalják a működési tartalék kérdését. 
 
Hlavács Judit javasolja, hogy történjen meg a működési hiány megosztása. 
 
Kovács Krisztina elmondja, hogy a beszámolóban már nem tudják ezt megváltoztatni, csak a következő 
rendeletmódosításnál. 
 
A testület a rendelet módosítását 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (X. 08.) rendelete a  
Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

3/2013. (III. 04.) 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 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III. 04.) rendeletét (továbbiakban: R). 
 
      1.§ 
(1) Az R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
A) Költségvetési bevételi főösszegét 2 596 140 ezer forintban 
B) Költségvetési kiadási főösszegét 3 128 929 ezer forintban 
C) Költségvetési egyenlegét  - 532 789 ezer forintban 
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 565 200 ezer forintban 
(előző évi pénzmaradványok 2013. évi költségvetésében igénybevett összeg) 
E) Külső finanszírozásának bevételi főösszegét 150 000 ezer forintban (hitelfelvétel) 
F) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét 182 411 ezer forintban (Hitelek és kötvény 
tőketörlesztése) (C+D+E) 
állapítja meg.” 
 
(2) Az R 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A költségvetés főösszege 3 311 340 ezer forint. 
 
(3) Az R 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A működési hiány 14 937 ezer forint, a felhalmozási hiány 517 852 ezer forint.” 
 
(4) Az R 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A belső finanszírozás bevétele 565 200 ezer forint.” 
 
(5) A R mellékletét képező 1-10./2 számú mellékletek helyébe e rendelet 1-10./2 számú mellékletei lépnek.  
 

2. § 
Záró rendelkezések 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. június 30-i hatállyal kell 
alkalmazni. 
 

Markó József 
polgármester 

dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 
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3./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor ismerteti a PEKJB véleményét és elmondja, hogy egyhangú szavazattal elfogadták az 
előterjesztést. 
 
Hlavács Judit kéri, hogy csak arra költsenek, amire feltétlenül szükséges, mivel véleménye szerint nem 
várhatóak a tervezett bevételek. 
 
Markó József elmondja, hogy nagyon sok a kintlévőség is, aminek a behajtása folyamatban van. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

137/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
4./ Szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. A rendeletben arról van szó, hogy milyen esetekben lehet a 
köztemetést igénybe venni.  
 
Rábai Zita mit kell érteni azon, hogy szerződésben vállalta az eltemettetést? 
 
Lenkei György elmondja, hogy ez arra az esetre vonatkozik, ha valaki eltartási szerződést kötött az elhunyttal. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy a szociális temetéshez kapnak még anyagi támogatást? 
 
Lenkei György a köztemetés alapesetben arra vonatkozik, ha valaki úgy hunyt el, hogy nincs hozzátartozója, 
vagy olyan szegény, hogy nem tudja a temetés költségeit vállalni.  
 
Markó József szerint a szociális temetésről most nem tudnak tájékoztatást adni. 
 
Rábai Zita szerint a mostani rendelet nem kapcsolódik az új törvényhez.  
 
Dr. Kármán Gábor elmondja, hogy a jelenlegi hatályos törvény, ami köztemetésről rendelkezik, említi a 
méltányosságot, de nem fejti ki részletesen. Ezért van szükség a rendeletben történő szabályozásra.  
 
Rábai Zita szerint a köztemetés úgy változik, hogy amennyiben a hozzátartozó nem tudja fizetni a temetést, 
akkor saját maga oldhatja meg a temetést. Mire számíthat az, akinek nincs anyagi lehetősége az eltemetésre? 
 
Dr. Kármán Gábor elmondja, hogy jelenleg a szociális törvény alapján alkották meg a rendelet módosítását.  
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Forró Gábor elmondja, hogy két dologról beszélnek. Az egyik a szociális temetés a másik pedig a szociális 
törvény alapján meghatározott köztemetés. 
 
A testület a rendelet módosítását 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 19/2013. (X. 08.) Ök. rendelete az Önkormányzat által nyújtható 
szociális ellátásokról szóló 8/2004. (III.17.) Ök. rendelete módosításáról 

 
1. § 

 
Az R. 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
„(3) A rendelet meghatározza  
a) az Önkormányzat által adható pénzbeli, természetbeli ellátásokat, a jogosultság feltételeit, annak 
megállapításának szabályait, valamint 
b) a köztemetés költségének megtérítésére és az ennek során gyakorolható méltányosságra vonatkozó 
rendelkezéseket.” 
 

2. § 
 

Az R. IV. Fejezete a következő 13/B. §-sal, valamint a következő alcímmel egészül ki: 
 

„13/B. § 
Köztemetés 

(1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésének elrendelése esetén az Szt. 48. § (3) bekezdés b) 
pontjában foglalt, a köztemetés költségeinek megtérítésére történő kötelezés alól különös méltánylást érdemlő 
körülmények fennállása esetén az eltemettetésre kötelezett személy részben vagy egészben mentesíthető.  
(2) A köztemetés költségeinek megtérítése alól nem mentesíthető az a személy, aki az elhunyt személy 
eltemettetését szerződésben vállalta. 
(3) A köztemetés költségei alóli teljes mértékű mentesítés különös méltánylást érdemlő körülménye különösen, ha 
a) a temetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és vagyona nincs,  
b) a temetésre kötelezett személy egyedül élő, jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át és vagyona nincs, 
c) az elhunyt személy kiskorú volt. 
(4) A köztemetés költségei alóli részbeni mentesítés különös méltánylást érdemlő körülménye különösen, ha a 
temetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetén 200 %-át nem haladja meg és vagyona nincs. A 
köztemetés költségei alóli részbeni mentesítés mértéke a köztemetés költségének 50 %-a. 
(5) A köztemetés költségének részbeni megfizetésére történő kötelezés esetében legfeljebb 12 havi részletfizetés 
engedélyezhető, amennyiben az egyösszegű megfizetés a kötelezett és családja létfenntartását veszélyezteti. 
(6) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak esetében a család, illetve az egyedül élő személy jövedelmi és vagyoni 
helyzetének vizsgálatára az Szt. 4. § b) pontjában, illetve 10. §-ában foglaltak az irányadók. 
(7) A köztemetési költség(ek) megtérítésére kötelezett személy fizetési kötelezettsége alóli részben vagy egészben 
történő mentesítés iránti kérelméről, valamint részbeni mentesítés esetén a részletfizetés engedélyezéséről egyedi 
elbírálás alapján a Szociális Bizottság dönt. 
(8) A köztemetés költségeinek hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél történő bejelentéséről, vagy a 
köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó kötelezettség előírásáról átruházott hatáskörben a polgármester 
dönt.” 

 
3. § 

 
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekre 
is alkalmazni kell. 
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Markó József      Dr. Szinay József 

                polgármester                   címzetes főjegyző 
 
 
 
5./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita kimegy. 
 
Dr. Szinay József részletesen ismerteti a rendelet módosítását. Időközben szembesültek azzal, hogy vannak 
olyan vállalások, amik biztosítják a csúsztatott munkaidőt. Az erre vonatkozó javaslatot ismerteti.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 20/2013. (……..) Ök. rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 11/2013. (V. 31.) Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ Göd Város Önkormányzat 11/2013.(V. 31.) Ök. rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) II. fejezetének 6.§. 
(1) 3. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„c./ Polgármesteri referens” 
 
2.§ A Rendelet II. fejezet 6.§ (2) bekezdés 3. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
„c/ Polgármesteri referens 
Ellátja a polgármester munkáját segítő, elsősorban az önkormányzati rendezvények, személyes találkozások 
előkészítését. Folyamatos kapcsolattartással megszervezi az önkormányzat szervei, a civil szervezetek és a 
tömegkommunikációs eszközök közötti információáramlást. Szervezi az önkormányzat testvérvárosi 
kapcsolatait.” 

 
3.§ A Rendelet II. fejezet 8.§ (1) bekezdésében hatályát veszti a „A Hivatal vezetői (Polgármester, 
Alpolgármesterek, Jegyző, Aljegyző, Osztályvezetők) rugalmas munkaidő-beosztásban látják el feladataikat. A 
munkaidő az ügyfélfogadás rendjéhez, a bizottsági és testületi ülésekhez igazodik. A törzsidőben valamennyi 
vezető köteles a munkahelyén tartózkodni, illetve feladatai ellátása érdekében a munkahelyi vezető 
engedélyével távozhat. A törzsidő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.” szövegrész és az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: 
„Csúsztatott munkarend lehetőségét a köztisztviselő kérésére a munkáltató biztosíthatja az ügyfélfogadás 
rendjének figyelembe vételével.” 
 
4. § A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép: 
 

A 2007. évi CLII. 4.§ a) bekezdése szerint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó 
munkakörök 

 
Jegyző 
Aljegyző 

Kétévente 2007. évi CLII. tv. 3.§ (2) d) 
valamint 3.§ (1) c-e)  

Belső ellenőr Kétévente 3.§ (1) c)e) 
Titkársági – Jogi – Informatikai Osztály 

Titkársági – Jogi - Informatikai 
osztályvezető 

Ötévenként 3.§ (2) d.)  

Informatikai vezető Kétévente 3.§ (1) c)  
Pénzügyi Osztály 
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Pénzügyi osztályvezető Kétévente 3.§ (1) c), (2) d)  
Pénzügyi osztályvezető-helyettes Kétévente 3.§ (1) c)  

Adó Osztály 
Adóosztály vezető Ötévenként 3.§ (1) a)(2) d)  
Adóügyi ügyintéző I. Ötévenként 3.§ (1) a)  

Beruházási Osztály 
Beruházási osztályvezető Évenként 3.§ (1) b), (2) d)  
Környezetvédelmi (telephely eng.) 
ügyintéző 

Ötévenként 3.§ (1) a)  

Igazgatási osztály 
Igazgatási osztályvezető Kétévente 3.§ (1) a)d), (2) d.)  
Igazgatási osztályvezető-helyettes Kétévente 3.§ (1) a)d)  
Szociálpolitikai ügyintéző I-II. Kétévente 3.§ (1) a)d)  

Közterület-felügyelet 
Közterület-felügyelet vezető Ötévenként 3.§ (1) a)  
Közterület-felügyelő Ötévenként  

Építési Szolgáltatási Pont 
Működési engedély ügyintéző 
(Építési Szolgáltatási Pont 
ügyintéző) 

Ötévenként 3.§ (1) a)  

 
5.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
 
6./ Göd, 6322/6 hrsz-ú, Kádár u. 49. sz. alatti ingatlan átadása 
Előterjesztő. Popele Julianna ov.  
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Szeretnék a nemrég megvásárolt ingatlanokat átadni a TESZ 
kezelésébe.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy nem kell hozzá forrást rendelni?  
 
Markó József szerint majd meglátják a későbbiekben. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

138/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Megbízza a Településellátó Szervezetet, a tulajdonát képező, a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala 
nyilvántartásában lévő, Göd 6322/6 hrsz-ú, természetben 2132 Göd, Kádár utca 49. szám alatti ingatlan 
kezelésével és 2013. december 31-ig történő hasznosításával.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Rábai Zita visszajön. 
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7./ Göd, 4366 hrsz-ú, Ifjúság u. 6. sz. alatti ingatlan átadása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az épületet a Németh László iskola használatába 
adták át.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

139/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A tulajdonát képező, a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd 4366 hrsz-ú „Kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület” megnevezésű, természetben 2132 Göd, Ifjúság u. 6. szám alatt nyilvántartott ingatlan 
kezelésével megbízza a Településellátó Szervezetet azzal a céllal, hogy azt oktatási, nevelési funkcióval 
üzemeltesse. 
Az ingatlant ideiglenesen – a gödi iskolai férőhelyhiány megnyugtató rendezéséig – ingyenesen használatba 
adja a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
8./ Nemeskéri-Kiss Miklós út sebességcsökkentésének módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a városi honlapon volt egy szavazás, ami nem támogatta a sebességcsökkentést.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VKB a 40-es táblát javasolta.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy a gyalogátkelőhely nem jó helyen van? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a vasútra közlekedők minden kereszteződésnél áthaladnak az úton. Ez 
indokolná a korlátozást. 
 
Rábai Zita szerint meg kellene vizsgálni a gyalogos-átkelőhely kiépítését.  
 
A 40-es táblát a testület 8igen 2 tartózkodással elfogadja. 
 

140/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja, hogy a Nemeskéri-Kiss Miklós úton a Szabó Ervin u. és Szilvás u. közötti szakaszon haladó 
járművek sebességcsökkentését 40 km/ó-ban határozza meg. 
A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget, bruttó 140.335. Ft-ot a 2013. évi 
költségvetésben szereplő keret terhére biztosítja.  
A 32/2011. (II. 23.) sz. Ök. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Jegyző, Popele Julianna ov. 
Határidő: azonnal 
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9./ Göd, 4869 hrsz-ú ingatlan bérbeadása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a terültet kertészeti gépek tárolására használná az 
igénylő. Korábban ott kerékpárszerviz működött. A kérelmező a területet rendbe tenné. A bérleti idő 2014. 
dec. 31-ig szólna. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és azzal fogadta el, hogy a bérleti idő 
lejártakor a felújított állapotban kell átadnia az önkormányzatnak. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy miért kellett a kerékpárosnak sürgősen elmenni? 
 
Markó József elmondja, hogy a kerékpáros meg akarta vásárolni az ingatlant, de az önkormányzat nem 
kívánta értékesíteni.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

141/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy határoz, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által nyilvántartott Göd, belterület 4869 hrsz. 
alatt felvett beépítetlen terület besorolású ingatlanon lévő kis épületét és e határozat mellékletét képező 
vázrajz szerint hozzátartozó területet, összesen 347 m2 -t bérbe adja Muszkatal Tamás (2132 Göd, Kisfaludy 
u. 3. szám alatti lakos) részére 2014. december 31-ig határozott időre bruttó 459.740 Ft bérleti díj ellenében, 
azzal, hogy a bérlő a fenti összeget az ingatlan felújítására köteles fordítani. 
A nagy épületet és e határozat mellékletét képező vázrajz szerint hozzátartozó területet továbbra is a 
Szivárvány Bölcsőde használja. 
Hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő e határozat 2. számú mellékletét képező árajánlatában szereplő felújítási 
munkákat az ingatlanon elvégezteti, a felújítási költséget beszámítja a bérleti díjba. 
A bérleti szerződés lejáratát követően a bérlő köteles az ingatlant felújított állapotban átadni az 
Önkormányzatnak. 
Az Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására, valamint Dr. Nyitrai Judit 
ügyvédet a bérleti szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
10./ Göd, 6801/280 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadása 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a terület értékesítését szerette volna a kérelmező, 
de ez több indokból sem lehetséges. Ekkor jelezte, hogy akkor bérbe venné a területet.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolták, hogy három havi kauciót 
fizessen be a bérlő.  
 
Markó József nem javasolja a kaució fizetését.  
 
A testület az előterjesztést a kaucióval együtt 10 igen szavazattal elfogadja 
 

142/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a tulajdonát képező, a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd 6801/280 hrsz-ú kivett 
beépítetlen terület besorolású ingatlanból a mellékelt vázrajz szerinti területet, összesen 100,5 m2 -t bérbe 
adja  Macinkó Anetta és Békési Norbert (2131 Göd, Termálfürdő krt. 47/1. szám alatti lakosok) szám alatti 
lakos részére 2013. november hó 1. napjától határozatlan időtartamra bruttó 10.000.-Ft/hó, azaz Tízezer 
forint/hó bérleti díj ellenében. Ezzel egy időben tájékoztatja a Bérlőket, hogy a tárgyi ingatlant nem kívánja 
értékesíteni a TSZT módosítást követően sem.  
Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérelt területet Bérlő bekerítse. 
Fizetés: havi rendszerességgel, tárgyhót megelőző hónap 20-ig. A bérleti szerződés megkötésekor Bérlő 
köteles három havi bérleti díjnak megfelelő kaució megfizetésére. 
Az Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására, valamint Dr. Nyitrai Judit 
ügyvédet a bérleti szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
11./ Göd, 2690/9 hrsz-ú (Pesti út 95.) ingatlan értékesítése 
Előterjesztő. Popele Julianna ov.  
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

143/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
módosítja a 83/2013. (V. 29.) számú határozatát az alábbi árverési hirdetmény szövegével. 
 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
 

Árverező szerv megnevezése, 
székhelye 

Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) 

Árverés helye Gödi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) 
földszinti nagyterme 

Árverés időpontja 2013. november hó 19. (kedd) 10.00 óra 
Árverésre kerülő vagyontárgy 
megnevezése, címe 

Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 
2690/9 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, Pesti út 95. szám 
alatt található ingatlan a tulajdoni lapon II/6. sorszám alatti 1/1 
tulajdoni hányad része. 

Kikiáltási ár Az 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke: bruttó 22.000.000,- Ft. 
Vevő által megszerzett jog Vevő tulajdonjogot szerez 
Licitlépcső mértéke A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik 
Árverésre kerülő ingatlan 
megtekintésének ideje, 
árverésre kerülő vagyonról az 
információ adás helye, ideje 

Göd Város Önkormányzat Beruházási Osztályának munkatársával, 
Juhász Anitával történő időpont egyeztetés alapján (Tel.: 06-27/530-
064) 

Árverési előleg összege, 
letétbe helyezés módja, ideje 

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat a részvételre 
képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverezési előleg 
letétbe helyezésre került. 
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Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen és 
időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, 
továbbá árverési előleget letétbe helyezte, az árverési szabályzatot 
megismerés és tartalmának elfogadása után aláírta. 
A letétbe helyezés módja: Az árverés megkezdése előtt három nappal 
az Önkormányzat számlájára történő átutalással. Az árverési előleg 
megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az árverés 
megkezdése előtt igazolást állít ki. 
Az árverési előleg mértéke: 400.000,- Ft és a 2.000.000,- Ft 0,5%-a, 
összesen: 410.000,- Ft. 

 
Felkéri dr. Kovács Balázs ügyvédet a licitálási eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József 
 
 
 
12./ Göd, 409/A hrsz-ú (Jávorka S. u. 4/d) ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzatnak egy albetéte van a területen, 
mégpedig a melléképület. Az ingatlannak négy tulajdonosa van jelenleg. A melléképület olyan állapotban van, 
hogy vagy sokat kellene költeni rá, vagy el kellene bontani. Amennyiben elbontják az épületet, akkor az 
önkormányzatnak megszűnne az albetéte. Bővítési lehetőségre nincs lehetőség csak felújításra.  
 
Forró Gábor elmondja, hogy a bizottság javasolta, hogy legkevesebb 1 millió Ft legyen az ár. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

144/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 409/A/4 hrsz. alatt felvett, 
természetben 2131 Göd, Jávorka S. 4/D. szám alatt található 17,25 m2 területű ingatlant értékesíteni kívánja 
1.500.000 Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint vételárért. 
Felkéri dr. Kovács Balázs ügyvédet az ingatlan licitálási eljárásának lefolytatására az alábbiak szerint: 
 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
 

Árverező szerv megnevezése, 
székhelye 

Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) 

Árverés helye Gödi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) földszinti 
nagyterme 

Árverés időpontja 2013. november hó 21. (csütörtök) 10.00 óra 
Árverésre kerülő vagyontárgy 
megnevezése, címe 

Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 
409/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, Jávorka S. u. 4/D. 
szám alatt található 17,25 m2 területű „lakás” megjelölésű ingatlan a 
tulajdoni lapon II/1. sorszám alatti 1/1 tulajdoni hányad része. A 
tulajdoni lapon I/2. sorszám alatti bejegyzése az alábbiakat tartalmazza 
„Társasház” „Önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban 
meghatározott helyiségek”. 

Kikiáltási ár Az 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke: bruttó 1.500.000,- Ft. 
Vevő által megszerzett jog Vevő tulajdonjogot szerez 
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Licitlépcső mértéke A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik 
Árverésre kerülő ingatlan 
megtekintésének ideje, 
árverésre kerülő vagyonról az 
információ adás helye, ideje 

Göd Város Önkormányzat Beruházási Osztályának munkatársával, 
Juhász Anitával történő időpont egyeztetés alapján (Tel.: 06-27/530-064) 

Árverési előleg összege, 
letétbe helyezés módja, ideje 

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat a részvételre 
képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverezési előleg letétbe 
helyezésre került. 
Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen és 
időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, 
továbbá árverési előleget letétbe helyezte, az árverési szabályzatot 
megismerés és tartalmának elfogadása után aláírta. 
A letétbe helyezés módja: Az árverés megkezdése előtt három nappal az 
Önkormányzat számlájára történő átutalással. Az árverési előleg 
megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az árverés 
megkezdése előtt igazolást állít ki. 
Az árverési előleg mértéke: 100.000,- Ft és az 1.000.000,- Ft feletti rész 
2,5%-a 12.500,- Ft, összesen: 112.500,- Ft. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József 
Hivatali felelős: Popele Julianna  
 
 
 
13./ Pályázat kiírása az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

145/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.,20/B. §-a, valamint a törvény 
végrehajtásáról rendelkező 257/2000 (XII.26) Korm. rendelet 1/A.§-a (4)-(13), 3.§(1)a),(3), 3/A§ bekezdése 
és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet valamint a 1/2000.(I.7.) SZCsM rendelet alapján a gödi Alapszolgáltatási 
Központ intézményvezetői álláshelyére pályázatot hirdet. 
A megbízás 5 év időtartamra szól intézményvezető beosztásban családgondozó munkakörben. 
2./ A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézményvezető felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban (1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásról, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet és a 15/1998 NM rendelet szerint) 
valamint az alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért és a költségvetési 
szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Irányítja, összehangolja, ellenőrzi a szakmai 
feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodása során a szakmai célszerűség, 
hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. Ellátja a munkáltatói jogkör gyakorlásával 
összefüggő feladatok teljes körét. A szervezeti irányítás feladatait az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában leírtaknak megfelelően látja el. (Irányítása alá tartozó tagintézmények: Idősek napközi 
Otthona, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti szolgálat) 
3./ A magasabb vezetői megbízás feltételei: 
a./ - A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 
1/2000.(I.07.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és 
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gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti szakirányú végzettség, min. főiskola.  
b./ - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a 
szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat 
c./ - szociális szakvizsga  
d./ - magyar állampolgárság 
e./ - cselekvőképesség 
f./ - büntetlen előélet 
g./ - összeférhetetlenség nem áll fenn (Kjt.41.§ (1)-(2) bekezdés) 
h./ - munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
jogviszony létesítése  
i./ - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 
Előnyt jelentő feltételek: 
- helyismeret 
- tereptanári (gyakorlatvezető) képesítés 
4./ A pályázat tartalmazza: 
- szakmai önéletrajzot 
- képesítést igazoló okiratok másolatát  
- vezetői elképzelést, fejlesztésre vonatkozó programot 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
nyilatkozatát arról, hogy: 
- személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
- a 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn 
- pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul, vagy zárt ülés tartását kéri 
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt 
5./ Illetmény megállapítása a közalkalmazotti törvény valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm.r. szerint történik. 
6./ A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton: Gödi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője címére történő megküldéssel (2131 Göd, Pesti út 
81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot valamint a beosztás megnevezését. 
7./ A pályázat benyújtásának határideje: a NKI internetes oldalán történő közzétételt követő 30. nap.  
8./ A pályázat elbírálásának határideje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a 
Szociális Bizottság hallgatja meg.  A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 
pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.  
9./ A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014.01.01.     
10./ A pályázati kiírás közzétételének helye: NKI internetes oldal 
                                                                      Göd internetes oldal 
      Szociális Közlöny 
11./ A pályázat elkészítéséhez az intézménnyel kapcsolatban tájékoztatást dr. Kármán Gábor Igazgatási 
osztályvezető nyújt az 530-062-es telefonszámon. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Hrapka Judit Titkársági- Jogi osztályvezető nyújt a 
27/530-064/ 214-es telefonszámon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
14./ Göd, Széchenyi u. 87. 3/a sz. alatti önkormányzati lakásban található ingóságok Önkormányzat 
részére történő felajánlása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
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A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

146/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
az alábbiak szerint ingyenesen köszönettel elfogadja néhai Fölker Erzsébet Judit örökhagyó törvényes 
örököseinek, Dr. Fölker Tibor Tamásnak és Fölker Tamás Györgynek azon felajánlását, melyben az 
Önkormányzat részére ingyenesen átadják az örökhagyó, mint volt bérlő által a 2132 Göd, Széchenyi u. 
87./3/a. szám alatti önkormányzati lakásban hátrahagyott és a felajánlók/ajándékozók, mint törvényes 
örökösök által megörökölt (14038/Ü/413/2011/10. számú ideiglenes hagyatékátadó végzésben részletezett) 
ingóságokat a szociálisan rászorulók természetbeni támogatása céljából. 
Dr. Fölkert Tibor Tamás törvényes örökös felajánlásról szóló írásbeli akaratnyilatkozatát elfogadja, Fölker 
Tamás György törvényes örökössel az ingóságok átadásáról szóló ajándékozási szerződés megkötésére pedig 
felhatalmazza a polgármestert. 
Felkéri Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottságát, hogy a felajánlás folytán az Önkormányzat 
tulajdonába került ingó vagyontárgyakat a szociálisan rászorulók természetbeni támogatására használja fel 
úgy, hogy azokat a Családsegítő Szolgálat, valamint a TOPhÁZ Speciális Otthon részére átadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
15./ Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Fót kiválása miatt szükséges a társulási 
megállapodás módosítása.  
 
Dr. Szinay József egyetért azzal, hogy kerüljön be az is, hogy ha megállapodás születik a kiváló taggal, akkor 
a megállapodás után kiválhat a tag. 
 
Sipos Richárd kérdése, hogy ha két tag marad, akkor mi értelme van a társulásnak? 
 
Markó József szerint ameddig a társulásnak határozott idejű szerződése van, amit a város is igénybe vesz, 
addig nem szabad megszüntetni a társulást, mivel nagyon sokba kerülne a városnak.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy a szerződést a kistérség kötötte a szolgáltatóval és nem a települések? 
 
Markó József elmondja, hogy a kistérség is és a települések is aláírták a szerződést. A vállalkozó úgy tette 
meg az ajánlatát, hogy a három településre vonatkozott. Az alapszerződésben szerelt az, hogy csak úgy lehet 
kilépni, ha a többieknek nem okozhat kárt.  
 
Dr. Pintér György ismerteti a módosított határozati javaslatot.  
 
Rábai Zita kérdése, mi történik akkor, ha Fót mégis kilép? 
 
Markó József elmondja, hogy a vállalkozó továbbra is folytatni fogja a tevékenységét, de még folynak a 
tárgyalások az anyagi részéről.  
 
Rábai Zita tudomása szerint nincs annak akadálya, hogy egy feladatra társuljanak az önkormányzatok. 
Véleménye szerint a kistérség az alapvető feladatát elveszítette, mivel korábban ezek az EU-s pályázatok 
miatt jöttek létre. 
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A testület az előterjesztést a módosítással együtt 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
 

147/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodás módosítását azzal a kiegészítéssel fogadja 
el, ha annak IV. fejezet 4. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki. 
”A Társulásból az általa vállalt feladat megvalósításának veszélyeztetése nélkül lehet kiválni. Ha a társulás a 
társulási megállapodásban meghatározott feladata ellátására határozott időre szóló szerződést kötött, kiválni 
csak a határozott idejű szerződés megszűnését követő nappal lehet.”   
A IV. fejezet az alábbi 5. ponttal egészül ki: 
„A Társulás tagja a Társulásból bármikor, korlátozás nélkül kiválhat, ha a kiváláshoz valamennyi tag 
egyhangú szavazással hozzájárul.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
16./ Óvodai státuszigények 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztés. A bizottsági ülésen javasolta, hogy a Kincsem Óvodánál 4 főre 
módosulna a pedagógiai asszisztensek száma.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

148/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Köznevelési Törvény előírásainak megfelelően 
1. a Kincsem Óvoda 4 fő pedagógiai, gyógypedagógiai-asszisztens munkakört, 
2. a Kastély Központi Óvoda 2 fő pedagógiai, gyógypedagógiai-asszisztens munkakört, 
kapjon 2013. szeptember 1-től. 
A munkakörökre az alábbi forrásokat a 2013. évi feladattal nem terhelt működési tartalékból a 
következők szerint biztosítja: 
1. Kincsem Óvoda számára 1.622.700 Ft a pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek részére, 
2. Kastély Központi Óvoda számára 870.000 Ft a pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek részére 
A létszám-előirányzatot az intézmények 2013. szeptember 1-től kapják. A szükséges bérek 
előirányzatára az önkormányzat keretet biztosít 2.492.700 Ft összegben, melyet az intézmények 
részére a tényleges foglalkoztatási költségek ismeretében, azzal megegyező összegben bocsájt 
rendelkezésre.  
Felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetésbe tervezze be az engedélyezett 
álláshelyeket. 
 
Határidő: azonnal, illetve a 2014. évi költségvetés elfogadásáig 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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17./ Duna-part rendezése 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Dr. Pintér György kimegy. 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy mik a hátrányok? 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előnyöket és a hátrányokat.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
 

149/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gödi 562/1 hrsz-ú ingatlannak a mellékelt vázrajz szerinti megosztásához, valamint a kialakuló 562/3 hrsz 
és a 3659/1 hrsz ingatlanok külterületbe vonásához hozzájárul. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester 
  Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
18./ A 29/2013. (II. 07.) sz. Ök. határozat módosítása (Bercsényi/Ságvári köz névmódosítása) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

150/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 29/2013. (II. 27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A gödi 4835 hrsz-ú, 4838/3 hrsz-ú illetve a 4839 hrsz-ú ingatlanok a Ságvári köz elnevezést kapják. 
A Képviselő-testület a határozat többi részét változatlanul hagyja.  
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
Szünet 
 
Rábai Zita nem jött vissza. 
 
 
19./ Pótelőirányzat biztosítása – közvilágítás fejlesztésére 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
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Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta és módosítással együtt elfogadásra javasolta. Ismerteti a 
módosító javaslatot. 
 
Markó József elmondja, hogy a forrást is most kell meghatározni, később nem lehet. 
 
Hlavács Judit szerint amennyiben a költségvetés elkészítésekor nem volt sürgős, akkor ráérne jövőre is. 
 
Rábai Zita visszajön. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy az összeg a 2014. évi költségvetésbe legyen betervezve, de a tervezés és az 
előkészítés már ebben az évben kezdődjön el. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

151/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
2.543 eFt támogatást biztosít az alábbi utcákban közvilágítási hálózat fejlesztésére:  
- Rózsa u. (várdombi játszótér mellett) 
- Várdomb utca 
- István utca (Árokparti fasor és Ménesi utca között) 
- Csörsz utca 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti összeget a 2014. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
 
 
 
20./ Pótelőirányzat biztosítása – Rómaiak útja 1829/5-10 hrsz-ú ingatlanok ivóvízellátása, szennyvíz-
elvezetése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. A testület korábbi döntése az volt, hogy közművesítés nélkül 
értékesítik az ingatlanokat. Az árak kialakításakor figyelembe vették a közművesítési költségeket is. Az 
egyetlen vevő kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy kezdje meg a közművesítési munkákat, mivel nem 
fog használatba vételi engedélyt kapni az engedéllyel épülő lakására.  
 
Kovacsik Tamás az elmúlt másfél évbe három érdeklődő volt az ingatlanok után, de ebből kettő már talált 
közművesített ingatlant. Javasolja, hogy építsék meg a közműveket, mivel csak így tudják értékesíteni az 
ingatlanokat. 
 
Hlavács Judit támogatni tudja a pótigény biztosítását, mivel ezekből az ingatlanokból bevétele származhatna 
az önkormányzatnak.  
 
Markó József szerint több variációt kellene kidolgozni az ingatlan értékesítésre, mert ennek függvénye is 
lenne a közművek építése. 
 
Forró Gábor szerint, ha nincs közművesítve az ingatlan, akkor nem nagyon tudják eladni a területet. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a csatornaépítésnek létesítési engedélye van és másként nem lehet megépíteni 
a csatornát.  
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A testület az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

152/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. 2.736 eFt pótelőirányzatot biztosít a Rómaiak útja 1829/5-10 hrsz.-ú ingatlanok 
ivóvízellátása, szennyvíz-elvezetése kivitelezési munkáihoz. 
Fedezete: feladattal nem terhelt működési tartalék  
2. A 1829/10 hrsz-ú ingatlanra jutó közműfejlesztési költség (szennyvízcsatorna) 635.630 Ft, 
mely összeget megállapodás alapján az ingatlan tulajdonosai, Lakatos Kálmán és Lakatos Kálmánné 
(2131 Göd, Hétvezér u. 6.) fizetnek meg az Önkormányzat részére. 
Felkéri Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a megállapodás elkészítésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna ov. 
    
 
 
21./ Pótelőirányzat TESZ részére urnafal építéséhez 
Előterjesztő: Mucsi László igazgató 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VKB tárgyalta az előterjesztést. A városnak szüksége van az urnafal 
megépítésére, hiszen nagy az igény rá. Ismerteti az urnafal megépítésének menetét. Megtervezésre került a 
Nemeskéri temető további fejlesztése. Ennek első lépése az urnafal megépítése.  
 
Sipos Richárd kérdése, hogy mi alapján kerültek bekérésre az árajánlatok és miért csak egy? 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy három árajánlat lett bekérve. 
 
Hlavács Judit felmerült, hogy az urnafal megépítése többe kerül az önkormányzatnak, mint amennyiért a 
szolgáltatást nyújtja.  
 
Markó József szerint felül kell vizsgálni az árakat, hiszen egyéb költségek is vannak, aminek meg kellene 
térülnie. 
 
Forró Gábor elmondja, a PEKJB javaslata az volt, hogy a díjakat felül kell vizsgálni.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy rendezni kell a meg nem váltott urnahelyekről kikerülő urnák elhelyezését 
is. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

153/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
2.151 eFt pótelőirányzatot biztosít a Településellátó Szervezet részére 50 db urnás sírhely építésére 
és az ehhez kapcsolódó járulékos munkák elvégzésére. 
Forrás: feladattal nem terhelt működési tartalék 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Mucsi László TESZ igazgató 
 
 
 
22./ Göd Város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás rendkívüli 
támogatásáról 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy egy NAV intézkedés során jelentősen csökkent a 
cég bevétele, ezért fontolóra vették a szolgáltatás megszüntetését. A javasolt támogatással december 31-ig 
megoldódna a szolgáltatás biztosítása. Ezért eddig az időpontig valamilyen megoldást kell találni. 
 
Markó József elmondja, hogy az iskolakezdés miatt az első havi támogatást a saját keretéből megoldotta. A 
buszközlekedésre igény van, főleg a reggeli és a délutáni időpontokban.  
 
Hlavács Judit nem tűnik megfelelőnek az, hogy ne legyen buszközlekedés a városban. Kérte a PEKJB-en, 
hogy lássák, mi van a céggel kötött szerződésben. Nem látják még a számításokat sem. Véleménye szerint 
ezek szükségesek a döntés meghozatalához.  
 
Markó József kéri, hogy legalább még az októbert finanszírozzák meg és keressenek másik megoldást.  
 
Rábai Zita hiányolja a számszerű indokolást. Kérdése, hogy hány alkalmazottja van a cégnek? 
 
Markó József elmondja, hogy négy sofőr van és a cég vezetője, akik távkapcsolatban vannak egymással. 
 
Rábai Zita kérdése, hogy mióta van szerződése az önkormányzatnak a céggel?  
 
Markó József amennyiben most nem fogadják el az előterjesztést, akkor október 1-től nem fog szolgáltatni a 
cég és ki lehet írni egy másik pályázatot.  
 
Rábai Zita szerint amennyiben a cég támogatást kér az önkormányzattól, akkor azt a kérelmet alá kell 
támasztani számokkal.  
 
Markó József szerint ameddig az önkormányzat tudja támogatnia szolgáltatást, addig azt meg kell tennie.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy olyan szerződést kötöttek a szolgáltatóval, amit egyik napról a másikra meg tud 
szüntetni?  
 
Markó József elmondja, hogy nem tudja van-e felmondási idő és feltétel a szerződésben, meg kell nézni. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy több alternatíva merült fel a további működtetésre, amikor a szolgáltató 
jelezte az igényét. Mivel egy másik szolgáltató kiválasztásához idő kell, mivel újabb pályázatot kell kiírni. 
 
Markó József javasolja, hogy hirdessék meg a buszközlekedést és addig működtessék az önkormányzat saját 
buszát úgy, hogy az időseket elszállítja az Idősek Klubjához és a tehetőhöz, de akkor várhatóan az állami 
támogatással már nem számolhatnak. Ebben az esetben az iskolai járatokat meg kell szüntetni, mert annak az 
ellátására már nem lenne alkalmas az egy busz.  
 
Rábai Zita szerint mindenki támogatja a buszközlekedést, ehhez azonban a szolgáltató támogatást kér. A 
felelős döntéshez azonban szüksége lenne a részletes indokolásra és számszaki alátámasztásra, ugyanis tudni 
szeretné, hogy mire használja fel a cég az önkormányzat által átadott közpénzt.  
 
Markó József szerint az önkormányzat nem számoltathatja el a céget részletesen. A cég egy szolgáltatást nyújt 
a meghatározott áron és azt vagy elfogadja az önkormányzat vagy sem. 
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Dr. Szinay József elmondja, hogy október 30-ig meghosszabbíthatnák a támogatást és a következő ülésen 
részletes anyagot nyújtanának be, de a helyzet akkor sem fog változni. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a pályázat kiírásával egészüljön ki a határozat, amit a következő ülésen 
tárgyalnának meg.  
 
Markó József elmondja, hogy a NAV nem veszi figyelembe a szolgáltatást és az eladott bérletek számát, 
hanem saját maga határozza meg a támogatott bérletszámot.  
 
Rábai Zita elmegy. 
 
Forró Gábor szerint szükség van a buszközlekedésre. Kéri, hogy egy havi kimutatást adjanak a testületnek. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodás 
 

154/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunamenti 2011 Közlekedési Kft-nek októbertől havi 500.000 Ft összegű rendkívüli támogatás 
biztosít annak érdekében, hogy a Göd Város területén megvalósuló menetrendszerinti 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatás 2013. december 31-ig változatlan formában és 
minőségben biztosítható legyen.  
Fedezete: feladattal nem terhelt tartalék 
Tudomásul veszi, hogy a szeptember havi kiegészítő támogatás a Polgármesteri keretből kerül 
finaszírozásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Pályázat kiírását a testület 9 igen szavazattal elfogadja. 
 

155/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A város buszközlekedésére pályázatot kíván kiírni. Felkéri a Címzetes főjegyzőt, hogy a következő képviselő-
testületi ülésre a pályázati kiírást készítse el és terjessze elő. 
 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
23./ MÁV-START Zrt felkérése – képviselői beadvány 
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
 
Sipos Richárd ismerteti az előterjesztést.  
 
Forró Gábor elmegy. 
 
Markó József elmondja, hogy a város is tett lépéseket. Több lakos is írt már levelet, melyet az 
önkormányzatnak is elküldtek. A város a gödi állomásnál 100 férőhelyes parkolót alakított ki és levelet írt a 
MÁV-nak.  



242 

 
Dr. Szinay József elmondja, hogy már a múlt héten felvette a kapcsolatot az illetékesekkel és az összes 
panaszt továbbították feléjük. A válaszban azt mondták, hogy november 24-ig várható változás nem lesz a 
vasúti közlekedésben. 
 
Hlavács Judit egyetért a határozati javaslattal. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

156/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a MÁV-START Zrt. vezérigazgatóságát, hogy a váci vasútállomás felújításának idejére a Szob-
Budapest vasútvonalon elegendő számú vasúti szerelvényt, vagy autóbusz-mentesítő járatot biztosítson a 
valós utazási igényeknek megfelelően, illetve a hivatalos menetrendet a szolgáltatás tényleges 
megvalósíthatóságához igazítsa. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
 
24./ Tájékoztató a hasznosítási pályázatokról (Kincsem Istálló és a Szakáts-villa) 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Markó József elmondja, hogy a bizottságok tárgyalták a pályázatokat, de konkrét szerződések még nincsenek. 
A Szakát-kert esetében új épület készülne és a pályázó 2x20 évre venné bérbe és 20 év után az önkormányzat 
tulajdonába kerülne és további 20 évre bérbe adná a pályázónak. A területet a lakosok részére bejárhatóvá kell 
tenni. Ha a feltételeket a testület el tudná fogadni, akkor ez alapján készülhetne el a bérleti szerződés, amit a 
testület elé terjeszthetnének. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a pályázó vállalta, hogy a csónakházat is rendbe tenné és üzemeltetné.  
 
Markó József a tevékenységi kört meg kellene határoznia a pályázónak. Meg kell azt is határozni, hogy mi 
történik akkor, ha az elvárt tevékenységet nem tudja vállalni a vállalkozó, mivel ráfizetéses lesz. A Kincsem 
istállóval kapcsolatban még nem állt össze egy egységes kép a beruházásról.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a Kincsem Istállónál az eredeti állapotot tervezi a pályázató visszaállítani 
és egy emlékhelyet is ki kellene alakítani. Nem került még meghatározásra az épület önkormányzati 
tulajdonba adásának éve. Több pontosítás is szükséges még ennél a pályázatnál. Kéri, hogy adjanak egy 
felhatalmazást a további tárgyalások folytatásához és egy szerződés-tervezet elkészítéséhez.  
 
Markó József elmondja, hogy ebben az esetben tulajdonjogot nem adnának csak egy viszonylag hosszú bérleti 
jogot.  
 
Hlavács Judit szerint olyan szerződést kell kötni, amiben meg van határozva a hasznosítási lehetőség is.  
 
Markó József szerint meg kell állapodni abban is, hogy az épület mely részét hasznosíthatja vállalkozás 
céljára. Felmerül a parkolás és a Kincsem szobor kérdése is.  
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy a két pályázattal kapcsolatban a következő ülésen már tárgyalják a szerződés-
tervezeteket.  
 
A testület az alapvető feltételeket 8 igen szavazattal elfogadja. 



243 

 
157/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ A Szakáts-villa hasznosításával kapcsolatban az alábbi szerződési feltételeket határozza meg: 
- a tervezett projekt 2 x 20 év, 
- az épület tulajdonjoga 20 év után az Önkormányzatra száll át, 
- a területet a lakosok részére bejárhatóvá és látogathatóvá kell tenni. 
2./ A Kincsem istálló hasznosításával kapcsolatban felkéri a Polgármestert a további tárgyalások folytatására. 
3./ Felkéri az Alpolgármestert, hogy a következő ülésre készítse elő a szerződés-tervezeteket és terjessze a 
Képviselő-testület elé megtárgyalásra. 
 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
 
25./ Magánóvodák támogatása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
Dr. Nagy Atilla aljegyző ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a 2 millió Ft-ot támogatta a PEKJB erre a célra. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

158/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodákba férőhely hiányában felvételt nem nyert, vagy 
felvételt nyert, de férőhelyéről lemondott gödi vagy Sződ-Nevelek dűlői illetőségű gyermekek elhelyezését a 
2013/2014-es nevelési év 2013. szeptember 1. napja és 2013. december 31. napja közötti időszakára a 
következők szerint oldja meg: 
A gyermekek óvodai ellátása érdekében a Karácsony Sándor Waldorf Óvoda, a Kuckó Óvoda és Családi 
Napközi, a Mackóvár Játszóház, a Csiga-Biga Óvoda, az Ugri-Bugri Óvoda és a Játszoda Családi 
Napközi ellátását anyagilag támogatja. 
1. A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda fenntartójával (Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány), 
2. a Kuckó Óvoda és Családi Napközi fenntartójával (Kuckó Családi Napközi és Óvodai Közhasznú 
Alapítvány), 
3. a Mackóvár Játszóház fenntartójával (Mackóvár Gyermekgondozó és Nevelő Bt.), 
4. a Csiga-Biga Óvoda fenntartójával (Gödi Csiga-Biga Alapítvány), 
5. az Ugri-Bugri Óvoda fenntartójával (Deák és Herwerth Kft.) és 
6. a Játszoda Családi Napközi fenntartójával (Játszoda Egyesület) 
megállapodik legfeljebb 80 fő, külön név szerint meghatározott gödi vagy Sződ-Nevelek dűlői állandó 
lakóhellyel rendelkező, önkormányzati óvodába a 2013/14-es nevelési évre felvételt kérő, de helyhiány miatt 
nem nyert, illetve felvételt nyert, de arról lemondott gyermek óvodai vagy óvodaszerű ellátásáról. Minden 
ilyen gyermek után havonta és utólag 10.000.-Ft támogatást folyósít az önkormányzat függetlenül a napi 
ellátás időtartamától és a szülők szociális helyzetétől vagy attól, hogy otthon vannak-e bármely okból, illetve 
munkavégzés miatt napközben távol vannak.  A támogatási időszak 2013. szeptember 1 – 2013. december 31. 
A jelentkezett, de lemondott gyermekek támogatásra való jogosultságának további feltétele, hogy a 
jelentkezésnek, a lemondásnak az önkormányzati óvodákban dokumentálva kell lennie.  
Forrás: 2013. évi költségvetés „Magánóvodák támogatása” során szereplő 1.395.000.-Ft maradvány, továbbá 
a 2013. évi költségvetésben szereplő feladattal nem terhelt működési tartalékból további 2.000.000.-Ft. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tükröző támogatási megállapodások megkötésére az érintett 
óvodákkal, a családi napközikkel és a játszóházzal. A szerződéseknek az előző évi hasonló tárgyú 
szerződéseknek megfelelőeket kell tartalmazniuk, figyelembe véve az óvodáktól eltérő intézménytípusok 
sajátosságait.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
26./ A gödi 617 hrsz-ú Puskin közre vonatkozó ajánlat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. A kérelmező a tulajdonában lévő ingatlanokat összevonatná és 
ezzel egy nagyméretű ingatlan keletkezne. Megkeresték a közműcégeket is. A vevő vállalja a felmerülő összes 
költséget. A vevő 8.000 Ft-os árat kínált. Az értékbecslő 10.000 Ft/m2 árat határozott meg. A hatályba lépést 
attól kellene függővé tenni, hogy a vevő az árat elfogadj-e vagy sem. 
 
Dr. Pintér György szerint a közterület egy részének megvásárlásával jelentősen növekedne az ingatlan ára is.  
 
Markó József javasolja, hogy határozzák meg az árat és ha elfogadja azt a vevő, akkor a többi részt hozzák 
vissza az októberi ülésre. 
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

159/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A telekalakítást követően kialakuló 617/2 hrsz-ú, 64 m2 térmértékű ingatlant értékesíteni kíván Sárközy Attila 
György (3000 Hatvan, Úttörő u. 6. szám alatti lakos) részére, bruttó 31.250 Ft/m2 áron azzal a feltétellel, hogy 
a telekalakítás költségei (megosztási vázrajz, értékbecslés, földhivatali bejegyzés költségei, stb.) Vevőt terheli. 
Az értékesítés további feltétele, hogy Vevő vállalja az alábbi, a közműszolgáltatók által megküldött 
hozzájáruló nyilatkozatokban foglaltakat: 
 
Invitel: 
„ A tárgyi ingatlanon az Invitel Zrt. tulajdonában lévő távközlési hálózat található. 
A hálózat a Göd hrsz: 614,616 és 620 ingatlanok távközlési ellátását biztosítja. 
Hálózatunk kiváltása illetve szolgalmi jog bejegyzése nem szükséges, amennyiben a tulajdonos tudomásul 
veszi annak ottlétét és a jövőben nem támaszt azzal kapcsolatban semmilyen kifogást az Invitel Zrt. felé.” 
 
Tigáz- DSO Földgázelosztó Kft. 
„Göd város 617 hrsz-ú földrészletén TIGÁZ-DSO Kft. által üzemeltetett gázelosztó vezeték nem üzemel.” 
 
ELMŰ Hálózati Kft. 
„a Göd Külterület 617 helyrajzi számú ingatlanra vezetékjog került bejegyzésre az ELMŰ HÁLÓZATI KFT. 
javára. 
A Geodolit Kft. 0512/13 munkaszámú változási vázrajza alapján a földrészlet megosztásához azzal a 
kikötéssel járulunk hozzá, hogy az MMBH határozat (vezetékjogi engedély) szám a tulajdoni lapon is 
megjelenő módon feltüntetésre kerüljön. 
A földrészlet megosztásával kapcsolatban a fellebbezési jogunkról lemondunk.” 
 
DMRV Zrt. 
„Ivóvízellátás: 
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A Puskin közben ivóvíz gerincvezeték üzemel, vakkarimás lezárással. A 614, 616, 620. hrsz. ingatlanok 
külön-külön ivóvíz bekötéssel rendelkeznek, a Puskin köz felöl. 
Amennyiben a tervezett ingatlanmegosztás létrejön, a tervezett 617/2. hrsz-ú szakaszon meglévő ivóvíz 
hálózat megszűntetése. Az új, összevont ingatlanhoz egy új bekötés készítendő. A vízmérő aknát az 
ingatlantól mért 1 m-en belül kérjük kialakítani. Az új hálózati végponton földfeletti tűzcsap kiépítése 
szükséges. 
A vezetékszakasz megszűntetését és az új bekötő vezeték élőre kötését a beruházó megrendelése alapján 
kizárólag Részvénytársaságunk végezheti. 
 

Szennyvízelvezetés: 
„A Puskin közben nyomott rendszerű szennyvízvezeték üzemel. a 616. és 620. hrsz ingatlan a Gorkij utca felé 
gravitációs bekötéssel rendelkezik.  
A 614. hrsz. ingatlanon lévő épület szennyvíz elvezetése megoldható a Gorkij utcai gravitációs befogadó felé. 
A Puskin köz érintett szakaszán (tervezett 617/2. hrsz) meglévő nyomott rendszerű Ø63 KPE 
szennyvízvezeték a 619. hrsz-ú ingatlan bekötését megtartva megszűntethető. A vezeték végére beton mosató 
akna készítendő.” 
 
Felkéri a Címzetes főjegyzőt, hogy amennyiben a kérelmező a fenti ajánlatot elfogadja, akkor a szükséges 
előterjesztéseket készítse el és terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra. 
 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna 
 
 
 
27./ Panaszbeadvány Előd utca egyirányúsításával kapcsolatban 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
  
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy több utcánál a közlekedési hatóság előírta az 
egyirányúsítást.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

160/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Bordás Éva 2131 Göd, Előd u. 10. sz. alatti lakos Előd utca egy részének egyirányúsítása tárgyában 
tett panaszbeadványát illetékesség hiányában áthelyezi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei 
Igazgatósághoz. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna 
 
 
28./ Jogszabály-módosítási javaslat 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy korábban az illeték törvény tárgyi 
adómentességet biztosított az önkormányzatok számára, ez azonban 2010-ben megszűnt. Nevelek 
csatlakozásával kb. 1000 ingatlant kell átvezetni gödi ingatlanná. Ez jelentős mértékben megterhelné a várost.  
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A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

161/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Kezdeményezi az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. Törvény 32/A §-ának kiegészítését olyan 
módon, hogy tárgyánál fogva díjmentesnek minősüljön a területszervezési eljárás alapján az ingatlan-
nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló eljárás is.  
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és a jogszabály-módosítási eljárás 
elindítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
29./ Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. A határozati javaslat tartalmazza azt is, hogy a Wigner ösztöndíj 
a 2014. évi költségvetésbe is kerüljön be. 
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

162/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2013/2014-es tanévre meghirdeti a Wigner Jenő Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a 
mellékelt kiírás szerint. Egyúttal úgy dönt, hogy a Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíjpályázathoz a 2014. 
évi költségvetésben 3 millió Ft kerüljön betervezésre. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
Egyebek I. 
Pénzügyi beszámoló 
 
Dr. Pintér György ismerteti az önkormányzat mai napi pénzügyi helyzetét. 
 
 
 
 
Egyebek II. 
„Közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények 
támogatása” - Pályázati tájékoztató 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
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163/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
tudomásul veszi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott, a közforgalmú, közműpótló folyami 
révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új 
eszköz beszerzéséhez nyújtott 8.689.885 Ft támogatást. 
Az Önkormányzat képes és kész a pályázat szerinti támogatott beruházás megvalósítására. 
Pályázat benyújtásakor  jóváhagyott önkormányzati önrész:   4.429 eFt 
Támogatott pályázati önkormányzati önrész:    2.157 eFt 
Tartalékba visszahelyezendő összeg:     2.272 eFt 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Egyebek III. 
Iskolai intézményi tanács delegáltjai 
 
Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést és a KOSB által javasolt delegált tagokat.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

164/2013. (IX. 25.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Kis-Simon Lászlót a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Hlavács Juditot a Huzella Tivadar Általános és Két tanítási Nyelvű Iskola Intézményi tanácsába 
delegálja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
A testület a zárt ülés elrendelését 8 igen szavazattal elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Szünet. 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
                polgármester                   címzetes főjegyző 
 


	Polgármester       Jegyző

