
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismereti a tervezett napirendi pontokat. Az egyebekben a Lámpás 92 alapítvány támogatását javasolja 
felvenni. 
 
Dr. Szinay József a helyben kiosztott anyagban a közbeszerzési terv módosítása és a Jávorka ingatlan 
értékesítése is szerepel, amit az egyekben kér felvenni. Javasolja, hogy a 3. és 4. napirendi pontot 
egyben tárgyalják meg. 
 
Forró Gábor javasolja, hogy a 8, napirendi pontot vegyék le.  
 
Dr. Nagy Atilla egyetért a 8. sz. napirendi pont levételével. 
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy a 9. és 10. pontot egyben tárgyalják. 
 
Dr. Pintér György az egyebekben a pénzügyi tájékoztatót tartaná meg. 
 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Intézményvezetői pályázat elbírálása – Alapszolgáltatási Központ 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
2./ Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
3./ Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója és a tájékoztató az 
Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
4./ Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
5./ PEKJB új külsős tagjának megválasztása és az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
6./ Reklámtábla rendelet megtárgyalása é s településképi bejelentésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
7./ A közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása és közterület kialakítása és elnevezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
8./ Városi ünnepségek tervezete 2014. évre 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 



9./ 2014. évi belső ellenőri munkaterv 
Előterjesztő. Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
10./ Döntés kézfizető kezességről (Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
11./ Busztender kiírása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
12./ Háziorvosi szerződések módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
13./ Göd, 617 hrsz-ú közterület megosztása, átminősítése és értékesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Egyebek 
I./ 176/2013. Ök. határozat módosítása 
II./ Pótelőirányzat biztosítása 
III./ Pénzügyi tájékozató 
IV./ Göd, 409/A/4 hrsz-ú (Jávorka S. u. 4/D.) ingatlan értékesítése, 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. 
rendelet módosítása 
V./ Lámpás 92 alapítvány támogatása 
 
 
 
1./ Intézményvezetői pályázat elbírálása – Alapszolgáltatási Központ 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a pályázati eljárás lezajlott és 
eredményes volt és a véleményező SZB Füle Jánosnét javasolja vezetőnek. 
 
Lenkei György ismerteti a SZB véleményét és javaslatát. 
 
Rábai Zita kimegy. 
 
A testület az SZB javaslatát 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

182/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
megállapítja, hogy az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére meghirdetett pályázat 
eredményes volt. A kiírásra 1 érvényes pályázat érkezett. Göd Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Göd Város Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére 2014. január 1- jétől 5 
év határozott időre 
 

Füle Jánosnét bízza meg. 
 
Illetményének megállapítása a Kjt. valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm.r. szerint történik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József 
 
 
Rábai Zita visszajön. 



 
2./ Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 
Göd Város Önkormányzatának 21/2013. (XI. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi 

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

1.§ 
A rendelet 12.§ (2) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: 
„f) időszakos bölcsődei gyermekfelügyelet 
g) bölcsődei játszóház csoport 
h) széles korcsoportú bölcsődei szolgáltatás " 
 

2.§ 
A rendelet 2. sz. mellékletének III-IV. pontja az alábbiak szerint módosul 
„III. Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 
minden megkezdett óra: 400 Ft 
IV. Játszócsoport térítési díja: 
 Alkalmanként (8:30-12:30 óra között): 1000 Ft” 
 

3.§ 
A rendelet 2. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki: 
„V. Széles korcsoportú szolgáltatás térítési díja (8.00-16.00 óra között): 
15.000 Ft/hó" 
 

4.§ 
 

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
 
 

Polgármester  Jegyző 
 
 
 
3./ Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója és tájékoztató az 
Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Lényeges szempont az adósságállomány állami átvállalása. 
Adót nem, vagy csak nagyon minimálisan kívánnak emelni. Vélhetően csökkenni fognak az iparűzési 
adóbevételek. 
 
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB megtárgyalta az előterjesztést és néhány apróbb módosítást 
javasoltak. A BM üdülő rendbetételére forrásokat kell majd fordítani.  
 
Markó József javasolja, hogy a BM üdülő üzemeltetését úgy tervezzék meg, hogy a terület a 
későbbiekben is egybe maradjon és egy része se kerüljön eladásra. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 
 



183/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját és azzal egy időben benyújtott, 
a 2013. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős:  Markó József polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
4./ Helyi adórendeletek és a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Sipos Richárd elmondja, hogy két módosító javaslata lenne a talajterhelési díjhoz. Javasolja, hogy 
abban az esetben, ha nem történik talajszennyezés, akkor a kedvezmény mértéke 100%-os legyen. A 
másik javaslata a korkedvezményhez kapcsolódik. Javasolja, hogy a 4,5 szeres minimálnyugdíj esetén 
kapjon mentességet a lakó. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy mivel bizonyítható az, hogy nem szennyezi valaki a környezetet. Ha 
valaki locsolásra használja a vizet, akkor van lehetőség külön óra használatára, ami után nem kell 
fizetni talajterhelési díjat. 
 
Forró Gábor a második módosítással egyetért. Abban az esetben, ha bizonyíthatóan nem terheli a lakos 
a környezetet, akkor folyamatos legyen a 90%-os mentesség.  
 
Sipos Richárd elmondja, hogy a javaslata szerint csak az kaphatná meg a teljes mentességet, aki 
bizonyítani tudja, hogy valóban nem terheli a környezetet és nem bocsát ki szennyvizet.  
 
Jakab Gábor elmondja, hogy ez a javaslat már az eredeti javaslatban is szerepelt. A kedvezmény csak 
egy évvel később lesz majd érvényesíthető a 2014. évi fogyasztásra számolva.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 11 igen szavazattal elfogadja. 
 
Göd város Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete a helyi építményadóról szóló a 

37/2006.(XII. 14.) Ök. rendelet módosításáról  
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a./ pontjában valamint a helyi adókról 1990. évi C. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A helyi építményadóról szóló a 37/2006.(XII. 14.) sz. Ök. rendelet – a továbbiakban Ér. - 3/A§ (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„E § alkalmazásában  
a.) gyermek alatt a 18. életévét be nem töltött személy, valamint a 25 évesnél fiatalabb önálló 
keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint közép- vagy felsőfokú 
tanulmányokat folytató nagykorú személy értendő 
b.) a lakással esik egy tekintet alá azon üdülő, amelyben az adózó az adóév első napján 
lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkezik.” 
 



2. § 
 
(1)   Az Ér.  3/B § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ (2) E § alkalmazásában  
a.) egyedülállónak az a személy minősül, akinek a családi állapota özvegy, elvált, hajadon vagy 
nőtlen, 
b.) a lakással esik egy tekintet alá azon üdülő, amelyben az adózó az adóév első napján 
lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkezik.”  
(2) Az Ér.  a következő 3/D §-sal egészül ki:     

„3/D § 
A 3-3/C §-okban meghatározott mentességek és kedvezmények nem vonatkoznak az üzleti célú 
lakásokra és üdülőkre vagy lakások és üdülők üzleti célú részeire.”  
 

3. § 
Az Ér. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 
„(2) Az üzleti célt szolgáló épületek, épületrészek utáni éves építményadó mértéke a településen belül 
kialakított, (3) – (5) bekezdésekben meghatározott körzetek szerinti elhelyezkedés és adótárgy fajták 
szerint differenciált.” 
 

4. § 
Az Ér. 5. § 
a.) (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „magánszemélyek, valamint vállalkozók nem üzleti célt 
szolgáló építménye esetében” szövegrész helyébe a „nem üzleti célt szolgáló épület, épületrész 
esetében” szöveg 
b.) (1) bekezdés c) 3 pontjában az „1720 Ft/m2” szövegrész helyébe az 1820 Ft/m2 szöveg 
c.) (3) bekezdésében az „I. körzet” szövegrész helyébe az „a./ I. körzet”, a „II. körzet” szövegrész 
helyébe a „b./ II. körzet”, a „III. körzet” szövegrész helyébe a „c./ III. körzet” a „IV. körzet” 
szövegrész helyébe a „d./ IV. körzet”szöveg  
d.) (3) bekezdés c. pontjában a „valamint a Dunának a déli és északi közigazgatási határ közé eső 
szakasza által határolt terület” szövegrész helyébe az ”a Dunának a déli és északi közigazgatási határ 
közé eső szakasza által határolt terület valamint a Nevelek elnevezésű településrész belterületi része” 
szöveg,  
e.) (4) bekezdésében a „Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete” szövegrész helyébe az„ „Üzleti 
célt szolgáló épület, épületrész” szöveg  
f.) (4) bekezdése a) 1 pontjában az „1720 Ft/m2” szövegrész helyébe az 1820 Ft/m2 szöveg  
g.) (4) bekezdése b) 1 pontjában az „1720 Ft/m2” szövegrész helyébe az 1820 Ft/m2 szöveg  
h.) (4) bekezdése a) 1 pontjában az „1720 Ft/m2” szövegrész helyébe az 1820 Ft/m2 szöveg  
i.) (5) bekezdésében „A vállalkozók üzleti célt szolgáló lakás- és üdülőépülete, - épületrésze” 
szövegrész helyébe az „Üzleti célt szolgáló lakás- és üdülőépület,- épületrész” szöveg  
lép. 
 

5. §  
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2014. január 1-én lép hatályba. 
(2) A 4. § d. pontja a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.  
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
                   polgármester              címzetes főjegyző 
 
 
 

Göd város Képviselő-testületének 23/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete  
a helyi telekadóról szóló 40/2011. (XII. 21.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 



 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a./ pontjában valamint a helyi adókról 1990. évi C. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A helyi telekadóról szóló 40/2011. (XII. 21.) sz. Ök. rendelet – a továbbiakban: Tr. - 6. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

„6. § 
A telekadó mértéke a belterületen található, üzleti célt szolgáló telkek esetében a 7. § szerinti 
körzeteknek megfelelő elhelyezkedés valamint a 8/A §-ban meghatározott feltételek szerint 
differenciált.” 
 

2. § 
A Tr. a következő 8/A §-sal egészül ki:  

               „8/A § 
(1) E § alkalmazásában 

a.) Ingatlanhasznosításnak az ingatlanok adásvétele, bérbeadása vagy üzemeltetése minősül  
b.) közművesített az a telek, amelyre az energia- (gáz- vagy távhő), ivóvíz- és  

szennyvízszolgáltatás  az érintett közüzemi szolgáltató által dokumentáltan  bevezetésére 
került,  továbbá az ingatlan előtt vagy az ingatlanon a villamos energia vezeték műszakilag 
rendelkezésre áll 

(2) A főtevékenységként ingatlanhasznosításával foglalkozó vállalkozó tulajdonában lévő, üzleti 
célt szolgáló közművesített telek után az adó mértéke  

  a)   az I. körzetben  130   Ft /m2  
  b)    a II. körzetben   80   Ft/m2  

    (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti és a (2) bekezdésből az ingatlanhasznosítással kapcsolatos  
feltétel megléte a cégjegyzék adataival, az (1) bekezdés b) pontja szerinti és a (2) bekezdésből 
a közművesítettséggel kapcsolatos feltétel megléte az érintett szolgáltatóktól valamint a 
Polgármesteri Hivatal megfelelő szakterületéről származó dokumentumokkal igazolható.” 

 
3. § 

A Tr. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10. § 

(1) Mentes a telekadó alól  
a.) a Htv. 19.§ a-b. pontjaiban meghatározott telek, 
b.) azon ingatlanok telekrésze, amelyeken lakóház, lakás vagy üdülő található, 
c.) az a telek, amely kertvárosias lakóövezetben található és az alapterülete a 280 m2-es 
teleknagyságot nem éri el. 
(2) Mentes a telekadó 50 %-a alól  
a.) a Htv. 19.§ c. pontjában meghatározott telek, 
b.) az a telek, amelyen lakóház építését kezdték meg és az építési engedély kiadásától számítva 5 év 
még nem telt el, 
c.) az a telek, amely olyan területrészen található, amelyen a hatályos építésügyi jogszabályok 
alapján önálló lakó- vagy üdülőépület telekösszevonást és telekmegosztást követően sem építhető. 
(3) Nem vehető igénybe az (1) bekezdés b-c pontjai szerinti mentesség valamint a (2) bekezdés b-c 
pontjai szerinti kedvezmény az üzleti célú telkek után fizetendő adóra. 
(4) Vállalkozás résztulajdonában lévő telek esetében a (3) bekezdés szerinti korlátozás csak a 
vállalkozó tulajdoni hányadában lévő telekhányadra vonatkozik.” 
 

4. § 
 

 
A rendelet 5. §-át megelőző az „AZ ADÓ MÉRTÉKE„ alcím-megjelölés helyébe az 
„ADÓMÉRTÉKEK ÉS AZ EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÖVEZETEK, TERÜLETRÉSZEK” alcím-



megjelölés, 8. §-ában „A telekadó mértéke a belterületen található, üzleti célt szolgáló telkek 
esetében” szövegrész helyébe „A telekadó mértéke a belterületen található, üzleti célt szolgáló telkek 
esetében a 8/A §-ban leírtak kivételével” szöveg lép. 

 
5. § 

 
Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
                    polgármester              címzetes főjegyző 
 
 
 
Göd város Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 

39/ 2005. (XII. 16.) rendelet módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a./ pontjában valamint a helyi adókról 1990. évi C. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A helyi iparűzési adóról szóló 39/ 2005. (XII. 16.) rendelet – a továbbiakban: Ir. – 4. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„4. §” 
Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. §-ában, 39/A §-ában, 39 /B § -
ában vagy 39/D §-ában leírtak szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 
100.000 Ft-ot.” 
 

2. § 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti az Ir. 2. §-ában az „Az adókötelezettség” szövegrész.  
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
                      polgármester              címzetes főjegyző 
 
 
 

Göd város Képviselő-testületének 25/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete  
a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. önkormányzati 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) 
bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A talajterhelési díjról szóló 43/ 2006. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tdr.) a 
következő alcímmel és 1/A §-sal egészül ki: 

„Értelmező rendelkezések 
1/A § 

 



E rendelet alkalmazásában  
(1)  kibocsátó az a jogi- és nem jogi személy,  
a.) amelynek (akinek) azon az ingatlanon lévő mérőóra (vízóra), ahol a vízfelhasználásra sor 
került, a vízfelhasználás időszakában a nevén szerepelt vagy  
b.) amely (aki) a 2. § (5) bekezdésében leírtak szerinti vízfelhasználónak minősül.  
(2) Jövedelem a bármely forrásból származó, pénz formájában kapott bevétel 
(3) Egyedülálló az a személy, akinek a családi állapota özvegy, elvált, hajadon vagy nőtlen” 
 

2.§ 
 

(1) A Tdr. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a talajterhelési díj alapjának 
megállapítása során a meghibásodás idejére eső vízmennyiségként a meghibásodásának éve előtti év 
teljes vízfogyasztásának arányos részével megegyező mérték vehető figyelembe.” 
 
(2) A Tdr. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Mentesül a 2. § (4) bekezdésében meghatározott díjösszeg 90 %-ának megfizetése alól az a 
kibocsátó a kibocsátó akinek(amelynek) az ingatlanán az éves vízfogyasztás nem haladja meg a 15 
m3-t.” 
(3) A Tdr 3.§-a a következő (7)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 
„(7) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt az egyedülálló magánszemélyt, aki a vízfelhasználás évét 
követő első napon a 70. életévét betöltötte és a havi nettó jövedelme, vagy ha nem egyedül lakik, 
akkor a vele közös háztartásban élőket figyelembe véve az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja 
meg a minimálnyugdíj négy és félszeresét. 
(8) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsát, akinek (amelynek) a vízfelhasználása során e 
rendelet 3/A § h. pontjában leírtak értelmében nem kerül sor talajszennyezésre.” 
 

3. § 
 
(1) A Tdr. 3/A § b-d pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„b) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott időszakra - a továbbiakban: meghatározott időszak - 
vonatkozó, locsolási célú felhasználás közüzemi számlákkal, ennek hiányában arányosítással 
állapítható meg. Utóbbi esetben az éves vízfelhasználás meghatározott időszakra eső hányadának 10 
%-a vonható le a talajterhelési díj alapjából. 
c.) a 3. § (2) bekezdés szerinti meghibásodás a megjavíttatást igazoló számlával vagy Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. – a továbbiakban: szolgáltató - által kiadott, meghibásodást bejelentését 
tartalmazó dokumentummal valamint a meghibásodás idejét is magába foglaló vízdíj számlával  
d.) a 3. § (3) bekezdése szerinti vízfelhasználás a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóságnak 
megküldött éves kimutatásban – a továbbiakban: éves kimutatás - feltüntetett adattal vagy a 
szolgáltatótól szerzett dokumentummal." 
(3) A Tdr. 3/A § f-h pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„f) a 3. § (5) bekezdésében meghatározott szerinti mértéket meg nem haladó éves vízfogyasztás éves 
kimutatással, 
g) a 3. § (7) bekezdés szerinti feltétel megléte a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival a 
bevallás megfelelő kitöltésével valamint a közös háztartásban élők jövedelemigazolásával, 
h.) a 3. § (8) bekezdése szerinti állapot helyszíni szemlén alapuló olyan dokumentummal, amelynek 
tartalmaznia kell, hogy az ingatlanon nem található olyan helyiség - például illemhely vagy 
tisztálkodás céljára alkalmas helyiség – amelynek használatával a talajba szennyezőanyag kerülhet” 
 

4. § 
(1)  A Tdr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3) A bevallási nyomtatvány megfelelő kitöltésével lehet jelezni a 3. § (5) bekezdésében 
meghatározott kedvezményre valamint 3. § (7)-(8) bekezdéseiben meghatározott mentességre - a 
továbbiakban együtt: kedvezmény - irányuló kérelmet”  
(2) A Tdr. 4. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:  



„(3a) Az adóhatóság a (3) bekezdés szerinti kedvezményekre irányuló kérelemnek határozat 
meghozatala nélkül, a bevallás elfogadásával ad helyt.”  
(3) A Tdr. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(5) A (3) bekezdés szerinti kedvezmények egy naptári év vízfelhasználása után adhatóak. Ha a 
kibocsátó a következő évben is kér kedvezményt, azt az esedékes bevallásában ismét jeleznie kell.”   

 
5. § 

 
(1) A Tdr. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
„(2) A Tr. 3. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezmények mértéke az utólagos díjfizetésére való 
tekintettel  

a.) a 2013. évi vízfelhasználás után fizetendő talajterhelési díjak esetében 90 %,  
b.) a 2014. évi és ezt követő vízfelhasználás után fizetendő talajterhelési díjak esetében 80 %.” 

(2) A Tdr. 6. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
„(3) A (2) bekezdésben leírtak alapján a Tr. 3. § (8) bekezdésében meghatározott esetben a kibocsátót  

a.) a 2013. évi vízfelhasználása után fizetendő talajterhelési díj esetében 90 %-os mértékű 
díjkedvezmény  
b) a 2014. évi és ezt követő vízfelhasználás után fizetendő talajterhelési díjak esetében 
díjmentesség illeti meg.” 

 
6. § 

 
A Tdr.  
a.) 2. § (5) bekezdésében a „vízfelhasználónál” szövegrész helyébe a „kibocsátónál” szöveg, 
b.) 3. § (1) bekezdésében a „az adóalapot” szövegrész helyébe az „a díjalapot” szöveg, 
c.) 3. § (2) bekezdésében a „Vízvezeték meghibásodása” szövegrész helyébe a „Vízvezeték 
meghibásodása - a továbbiakban: meghibásodás” szöveg, 
d.) 3. § (4) bekezdésében a „Városkút Szolgáltató KFT (2151 Fót, Keleti Márton u. 11.)” 
szövegrész helyébe a „Terra-Városkút Környezetvédelmi és Szolgáltató KFT - a továbbiakban: KFT” 
szöveg, 
e.) 3/A § e. pontjában a „Városkút Szolgáltató KFT által adott számlával” szövegrész helyébe a 
„KFT ezt igazoló számlájával” szöveg, 
f.) 4. § (2) bekezdésében a „11742104-15394019-03920000” szövegrész helyébe a „10700323-
42056506-53000004” szöveg, 
g.) 4. § (4) bekezdésében az „A 3/A § b-e pontjaiban„ szövegrész helyébe az „A 3/A § b)-c), e) és 
h) pontjában” szöveg, 
h.) 4. § (6) bekezdésében a „díjkedvezményeken és -mentességeken” szövegrész helyébe a 
„kedvezményeken” szöveg, a „vagy díjmérséklés” szövegrész helyébe a „díjmérséklés vagy – 
elengedés” szöveg  
lép 
 

7.§  
Hatályát veszti a 4. § (4) bekezdéséből a „figyelemmel az (5) bekezdésben leírtakra” szövegrész 
 

8. § 
 

Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
                     polgármester              címzetes főjegyző 
 
 
 



5./ PEKJB új külsős tagjának megválasztása és az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A bizottsági tagnak Simon Tamást javasolja. 
 
A testület az előterjesztést 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

184/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának Simon Tamás-t választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 23.) sz. Ök. rendelet 

módosításáról 
 
1.§ A rendelet 3. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 
„ Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési 7 főből áll  Forró Gábor elnök 
és Jogi Bizottság   4 fő képviselő  Szabó Csaba 
        Dr. Bognár László 
        Hlavács Judit 
     3 fő nem képviselő Simon Tamás 
        Dr. Megyery Csaba 
        Rakaczki István.” 
 
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
                     polgármester              címzetes főjegyző 
 
 
 
Markó József felkéri Simon Tamást az eskü letételére. 
 
 
 
 
6./ Reklámtábla rendelet megtárgyalása é s településképi bejelentésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A rendelet célja, hogy a reklámtáblák rendezettek legyenek a 
településen.  
 
Sipos Richárd kérdése, készült-e kalkuláció arra vonatkozóan, hogy a megállító táblák díja elegendő 
lesz-e és fedezni fogja-e a költségeket? 
 
Dr. Szinay József elmondja, a díj azért kerül bevezetésre, hogy azok is ellenőrizhetőek legyenek és e 
téren is rend legyen. 



 
Forró Gábor szerint a bevételtől eltekintve a városban rendnek kell lennie. A mértéket majd a 
gyakorlat fogja megmutatni. 
 
Markó József szerint a boltnak alanyi joga, hogy két megállító táblát kitegyen engedély nélkül. Ha a 
bolt építményadójában szerepelne ez a díj, akkor nem kellene ezzel külön dolgozni és nyilvántartást 
vezetni. 
 
Sipos Richárd nem támogatja a díj bevezetését. 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a hirdetőberendezésekért eddig is fizetni kellett közterület-használati 
díjat.  
 
Markó József javasolja, hogy módosítsák a közterület-használati díjra vonatkozó előterjesztést. 
 
Dr. Nagy Atilla visszavonja az előterjesztést a közterület-használatra vonatkozó részt. 
 
Az előterjesztést a módosítással együtt 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete 
a hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének, elhelyezésének szabályairól 

 
Az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazás alapján az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 2. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdésének aa) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Göd 
Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja.  

 
1. A rendelet célja 

 
1.§ Göd Város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi 
nevezetességeinek, valamint a város arculati értékeinek védelme érdekében a hirdető-berendezések, 
hirdetmények elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről és tilalmáról szóló szabályozási rend 
kialakítása. Nem tartoznak e rendelet hatálya alá a választási hirdetmények. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
2.§ E rendelet alkalmazása tekintetében hirdetőberendezésen, hirdetményen és azok egyes típusain 
az alábbi fogalmakat kell érteni: 
1./ hirdetmény: olyan tájékoztatás, információ, jelzés, közlés, illetve megjelenítési mód, amely termék, 
szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történő 
igénybevételét, továbbá a vállalkozás, illetőleg a magánszemély nevének, megjelölésének, 
tevékenységének népszerűsítését, valamint áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő. 
Információk - közterületről érzékelhető - megjelenítése oly módon, hogy azok bárki számára 
észlelhetővé válnak, és képzettársításra ösztönöznek. 
2./ hirdetőberendezés: minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, képi, illetve hang 
effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas berendezés, amely 
kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül - hirdetmény 
megjelenítésére szolgál, és közterületről érzékelni lehet. 
3./ A hirdetmények, hirdetőberendezések típusai különösen: 
3.1. útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója 
különösen az idegenforgalmi eligazítás. 
3.2. választási hirdetmény: kizárólag a választási eljárásról szóló törvény szerinti hirdetmény.  
3.3. reklámcélú hirdetmény: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely 
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban 



mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, 
vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, 
árujelző ismertségének növelésére irányul. 
3.4. cégér: a tevékenységre, foglalkozásra, az üzlet, szolgáltató hely nevére utaló, az épített környezet 
értékét növelő figurális épülettartozék. 
3.5. molinó: nem merev anyagú hirdetőberendezés, amely falra, kerítésre vagy más tartószerkezetre 
van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi az építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett 
részét. 
3.6. címjelző hirdetmény: a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó szervek 
(költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervek, egyházak, stb.) nevére, 
címére, elérhetőségére, tevékenységére vonatkozó információkat megjelenítő hirdetmény.  
3.7. cégtábla: vállalkozás azonosítására, nevének, címének, elérhetőségének, tevékenységének 
közlésére szolgáló, a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, reklámcélú 
hirdetményt nem tartalmazó hirdetőberendezés. 
3.8. falfestés (graffiti, reklámgrafika): méretétől függetlenül épület, építmény, létesítmény felületén 
közvetlenül festéssel készített grafikai mű, amely nem az épület tervezett részeként jött létre. 
3.9. megállító tábla: az üzletek elé a közterületre, nyitvatartási időben kihelyezett mobil 
hirdetőberendezés, mely az üzlet tevékenységét és a forgalmazott árut közvetlenül és aktuálisan 
hirdeti. 
4./ idejét múlt hirdetmény: minden olyan hirdetmény, amely meghatározott időpont(ok)hoz kapcsolódó 
eseményekről, rendezvényekről, akciókról nyújt tájékoztatást, és az azon feltüntetett időponttól 
számított 15 nap eltelt, vagy amelynek információ tartalma az idő múlása következtében aktualitását 
és célját vesztette. 

 
3. Közös szabályok 

 
3.§ (1) A 4. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt esetek kivételével minden hirdetőberendezés 
elhelyezéséhez engedély szükséges. 
(2) Az építési-engedéllyel létesíthető hirdetőberendezések engedélyezésének feltétele a településképi 
vélemény beszerzése Göd Város Önkormányzatának a településképi véleményezési eljárásról szóló 
35/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete alapján. A településképi véleményt a kérelmező szerzi be 
és nyújtja be az építési engedélyezési ügyben eljáró hatósághoz. 
(3) Az építési-engedélyhez nem kötött hirdetőberendezések létesítéséhez az e rendelet 4.§ (1) és (2) 
bekezdésében foglalt kivételekkel településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Göd Város 
Önkormányzatának a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 15/2013.(VI.28.) 
önkormányzati rendelete szerint. 
 
4.§ (1) A 3. §-ban meghatározott általános előírásoktól eltérően nem kötött engedélyezési eljáráshoz a 
kerítésen, előkertben, épületen elhelyezett, ingatlanonként  
a) egy darab önálló cégtábla létesítése legfeljebb 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó méretben, ha 
annak egyik oldala sem haladja meg az 1,25 métert, 
b) egy darab 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó cégér létesítése, ha annak egyik oldala sem 
haladja meg az 1,25 métert, 
c) egy darab az adott ingatlan eladásáról, bérbeadásából szóló, legfeljebb 1 m2 felületnagyságot meg 
nem haladó hirdetmény elhelyezése, ha annak egyik oldala sem haladja meg az 1,25 métert,  
d) egy darab alkalmi kulturális, sport, idegenforgalmi, szórakoztató, egyházi, egészségvédelmi, 
gasztronómiai rendezvényekről tájékoztató hirdetmény elhelyezése 14 napnál nem hosszabb ideig, 
legfeljebb 2 m2 felülettel, ha annak egyik oldala sem haladja meg a 2 métert. 
(2) Nem kell továbbá településképi bejelentési eljárást kezdeményezni az ingatlan előtti közterületen 
elhelyezett, ingatlanonként legfeljebb két darab megállító tábla kihelyezéséhez abban az esetben, ha a 
megállító táblák felülete nem haladja meg az 1 m2 nagyságot és egyik oldalmérete sem haladja meg az 
1,25 métert. Megállító táblát csak a reklámozott tevékenységet végző üzlethelyiség, iroda, telephely, 
fióktelep elé lehet elhelyezni olyan módon, hogy az sem a gyalogos, sem a közúti közlekedést nem 
zavarhatja. Ebből az egyik a közterület átellenes oldalán is elhelyezhető. Abban az esetben, ha az 
elhelyezés a közterületnek az üzlettel közvetlenül határos oldalán a gyalogos, közúti közlekedést 



zavarná, mindkét megállítótábla elhelyezhető az átellenes oldalon. A megállító tábla csak az 
üzlethelyiség, iroda, telephely, fióktelep stb. nyitva tartási ideje alatt állítható fel, a zárást követően azt 
el kell távolítani.  
(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt hirdetőberendezések csak az azoknak helyet adó ingatlanon 
végzett kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató tevékenységhez közvetlenül kötődő tartalmúak lehetnek. 
 

4. Részletszabályok 
 
5.§ (1) A hirdetőberendezés más tulajdonát képező ingatlanon csak az ingatlan tulajdonosának 
írásbeli engedélye alapján helyezhető el. A 4. § (2) bekezdés szerinti megállító tábla kivételével 
hirdetőberendezés közterületen csak közterület-használati engedély birtokában helyezhető el Göd 
Város Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló 34/1991.(XI. 20.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint. A tulajdonosi, illetve a közterület-használati engedélyt az építési 
engedély kiadása iránti eljárásban, illetve a településképi bejelentési eljárásban a kérelmezőnek 
csatolnia kell. 
(2) A hirdetőberendezések méretének, felületének számításánál figyelembe kell venni az annak szélein 
túlnyúló hirdetmények kiterjedését is. 
(3) Magánterületen lévő ingatlanon valamennyi hirdetőberendezés közterületről bármely irányból 
látható felülete együttesen nem lehet nagyobb, mint az azoknak helyet adó ingatlan területének 0,5 
százaléka. E korlátozás alól a polgármester településképi eljárás keretében felmentést adhat. 
(4) Tulajdonosa minden hirdetőberendezésen köteles azonosítható módon feltüntetni a cégnevét, 
illetve nevét, továbbá a székhelyét, illetve lakóhelyét valamint településképi, építési-engedélyezési 
eljáráshoz kötött esetben az engedély, vagy bejelentésre a hatóság által kiadott számát.  
(5) Az elhelyezett hirdetőberendezés, közzétett hirdetmény eredeti állapot megőrzése érdekében 
történő folyamatos karbantartása a hirdetőberendezés tulajdonosának, vagy a hirdetmény 
közzétevőjének feladata és kötelessége. 
 
6.§ (1) Az Önkormányzat a lakossági hirdetmények és a közérdekű tájékoztatás érdekében a város 
forgalmas részein egységes megjelenésű hirdetőberendezéseket üzemeltet. 
(2) Ezeken legfeljebb A/4 méretű egyedi, közvetlen gödi vonatkozású, nem kereskedelmi hirdetmény 
díjmentesen helyezhető ki. Névtelen vagy jogsértő tartalmú hirdetmény nem helyezhető ki. A 
hirdetmény tartalmáért a kihelyező felel. A hirdetményen fel kell tüntetni a kihelyezés pontos dátumát. 
(3) Az idejét múlt hirdetményt a kihelyezőnek le kell szednie és a hulladékot jogszerűen kell kezelnie. 
(4) A jogellenes tartalmú, lejárt vagy feladatát betölteni nem képes leromlott állapotú hirdetményt a 
kihelyező mulasztása esetén a hirdetőtáblák kezelője előzetes értesítés nélkül eltávolítja. 
 

5. Hirdetőberendezések egységes megjelenésére vonatkozó előírások 
 
7.§ Az új hirdető-berendezések megjelenésére, anyagára, méreteire vonatkozó előírásokat 2014. április 
30. napjáig önkormányzati rendelet állapítja meg. 
 

6. Hirdetőberendezések, hirdetmények eltávolítására vonatkozó eljárási szabályok 
 

8.§ (1) Haladéktalanul el kell távolítani: 
 a) ezen rendelet szabályainak nem megfelelően elhelyezett, 
 b) nem megfelelően karbantartott, 
 c) a városképbe nem illeszkedő, hirdetőberendezést és az 
 d) idejét múlt, 
 e) egyéb jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú 
hirdetményt. 
(2) Amennyiben a hirdetőberendezés tulajdonosa, a kezelője vagy végső esetben az ingatlan 
tulajdonosa a berendezést nem távolítja el, erre a településképi kötelezési eljárás szabályai szerint 
kötelezhető, illetve nemteljesítés esetén a hirdetőberendezés elbontása a kötelezett költségére 
elvégezhető. 



(3) A településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás 
elkövetőjével szemben 50 000.- forintig terjedő és ismételhető bírság szabható ki. 

 
7. Záró rendelkezések 

 
9.§ (1) E rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba. 
(2) Az e rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen elhelyezett azon hirdetményt és hirdető-berendezést, 
amely e rendelet szabályaiba ütközik, az azzal rendelkezni jogosult köteles az előkertekből, 
kerítésekről, épületekről, egyéb rendeltetési egységekről 2014. szeptember hó 30. napjáig eltávolítani, 
vagy ha azzal a jogellenes állapot megszüntethető, a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles a 
hirdetőberendezést és hirdetményét átalakítani, továbbá fennmaradása érdekében az építéshatósági 
eljárásra, illetve a helyi településképi bejelentési rendelet vonatkozó szabály szerint eljárni. Ellenkező 
esetben a településképi kötelezés szabályait kell alkalmazni. 
(3) Az e rendeletben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a közterület-felügyelet feladat- és 
hatáskörébe tartozik. 
(4) E rendelet hatálybalépésével a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 
61/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
  Markó József      dr. Szinay József  
  polgármester     címzetes főjegyző 
 
 
 
A településképi bejelentési rendeletmódosítást 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja a testület 
 

Göd Város Önkormányzatának 28/2013.(XI. 28.) Ök. rendelete a településképi bejelentési és 
kötelezési eljárásról szóló 15/2013.(VI.28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (5) bekezdés 5. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a 15/2013. (VI.28.) sz. Ök. rendeletet az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1.§ A 15/2013. (VI.28.) sz. Ök. rendelet 1. sz. melléklet 3 h) pontját az alábbiakra módosítja: 
„h) valamennyi hirdetőberendezés az e rendelet 2-es számú mellékletében felsorolt kivételekkel” 
 
2. § A 15/2013. (VI. 28.) sz. Ök rendelet 2 számú melléklettel egészül ki, az e rendelet melléklete 
szerint. 
 
3.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, előírásait a hatályba lépését követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 
 
 
 
 Markó József        Dr. Szinay József 
 polgármester                  címzetes főjegyző 
 
 
15/2013. (VI. 28.) sz. ÖK. rendelet 2-es számú melléklete  
1. Nem kötött településképi bejelentési eljáráshoz a kerítésen, előkertben, épületen elhelyezett, 
ingatlanonként  



a) egy darab önálló cégtábla létesítése legfeljebb 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó méretben, ha 
annak egyik oldala sem haladja meg az 1,25 métert, 
b) egy darab 1 m2 felületnagyságot meg nem haladó cégér létesítése, ha annak egyik oldala sem 
haladja meg az 1,25 métert, 
c) egy darab az adott ingatlan eladásáról, bérbeadásából szóló, legfeljebb 1 m2 felületnagyságot meg 
nem haladó hirdetmény elhelyezése, ha annak egyik oldala sem haladja meg az 1,25 métert,   
d) egy darab alkalmi kulturális, sport, idegenforgalmi, szórakoztató, egyházi, egészségvédelmi, 
gasztronómiai rendezvényekről tájékoztató hirdetmény elhelyezése 14 napnál nem hosszabb ideig, 
legfeljebb 2 m2 felülettel, ha annak egyik oldala sem haladja meg a 2 métert. 
2. Nem kötött településképi bejelentési eljáráshoz az ingatlan előtti közterületen elhelyezett 
ingatlanonként legfeljebb két darab megállító tábla, abban az esetben, ha a megállapító táblák felülete 
nem haladja meg az 1 m2 nagyságot és egyik oldalmérete sem haladja meg az 1,25 métert.  
 
 
 
7./ A közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása és közterület kialakítása és elnevezése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést, valamint az elnevezendő tér névadójának életútját. 
Elmondja, hogy két szavazást igényel a javaslat, egy rendeletmódosítást és egy határozatot. 
 
Hlavács Judit nem érti, hogy miért kell most külön területet kialakítani, ha már most is van neve. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy csak a lakók használták a korábbi nevet, a földhivatalnál nem volt 
nyilvántartva. 
 
A testület a rendeletet 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 
Göd Város Önkormányzatának 29/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete a közterületek elnevezéséről 

és azok jelöléséről szóló 33/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 10.§ (1) bekezdésének szövege az alábbiakra módosul: 
 
„10.§ (1) Személyről utcát elnevezni életében nem lehet.” 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Polgármester Címzetes főjegyző 

 
 
 
 
A testület a megosztást és a névadást 10 igen és 1 tartózkodással elfogadja. 
 

185/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul, hogy a 2268 hrsz-ú közterületből a Harang utcánál lévő tér külön helyrajzi számon, 
telekalakítás után kerüljön nyilvántartásba.  



Felkéri a Címzetes főjegyzőt, hogy rendelje meg a telekalakításhoz szükséges vázrajzot. 
A kialakult teret dr. Záhonyi Géza Károly térnek nevezi el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
8./ Városi ünnepségek tervezete 2014. évre 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. A KOSB tárgyalta és támogatta az előterjesztést. 
 
A testült az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

186/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy a 2014. évi ünnepségtervezetet elfogadja és a 2014. évi városi ünnepségek 
megrendezését, az alábbiak szerint határozza meg: 
 

 Hivatalos 
dátum 

Városi 
megemlékezés 

dátuma 

Rendezvény 
neve 

Ünnepség  
fajtája 

Ünnepség helyszíne Résztvevők, fellépők 

2014. január 
22. szerda 

2014. január 22. 
(szerda) 

A Magyar 
Kultúra Napja 

Városi 

Gödi Nyaralóházak 
Színházterme 

Búzaszem Általános Iskola, 
Huzella Tivadar Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola, 
Gödi Németh László Ált. Isk. és 
AMI, Kincsem Óvoda, Kastély 

Óvoda 

2014. február 
25. 

 kedd 

2014. február 25.  
(kedd) 

Kommunizmus 
Áldozatainak 
Emléknapja 

Nemzeti 
JAMH, Kopjafa JAMH 

2014. március 
15. péntek 

2014. március 15.  
(péntek) 

1848-49-es 
Forradalom és 
Szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

Nemeskéri kúria, 
Petőfi tér, Kossuth tér 

Búzaszem Általános Iskola 

2014. június 4. 
szerda 

2014. június 4. 
 (szerda) 

Trianoni 
megemlékezés, 

Nemzeti 
összetartozás 

napja 

Nemzeti 

Országzászló 
(Felsőgöd) 

Huzella Általános Iskola 

2014. 
augusztus 20. 

szerda 

2014. augusztus 
19. 

 (kedd) 

Államalapító 
Szent István 
király napja 

Nemzeti 
Nemeskéri kúria Gödi Németh László Ált. Isk. 

Huzella Tivadar Ált. Isk. 

2014. október 
23. csütörtök 

2014. október 22. 
(szerda) 

1956-os 
Forradalom és 
Szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

JAMH 
 Kincsem park 

Gödi Németh László Ált. Isk. és 
AMI felsős tanulói és a Gödi 

Ifjúsági Fúvószenekar 

2014. december 
6. péntek 

2014. december 
4. 

 (csütörtök) 
Mikulás Városi 

JAMH Színházterem  

 



Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
 
9./ 2014. évi belső ellenőri munkaterv 
Előterjesztő. Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

187/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2014. évi belső ellenőri munkatervet elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
10./ Döntés kézfizető kezességről (Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. A munka 2014. januárjában történő megkezdéséhez 
szükséges lehet a működési hitel felvétele, de még keresik a más megoldást is.  
 
Hlavács Judit azt a kockázatát látja, hogy a pénzügyi terv most is elég feszes és hitel esetén a kamatot 
is ki kell terhelnie.  
 
A testület az előterjesztést 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

188/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a kft. folyamatos és zökkenőmentes működését 
biztosító, legfeljebb 50 millió forint összegű hitel felvétele esetén készfizető kezességet vállal. 
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az ügylethez szükséges dokumentumok aláírására.  
Felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a készfizető kezesség vállalására sor került, úgy arról a 
Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
11./ Busztender kiírása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. A közlekedési szolgáltató jelezte, hogy jövő márciusig el 
tudja látni a szolgáltatást. Ezért kerül módosításra a kiküldött anyag és kerültek a határidők 
kipontozásra.  



 
A testület 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja. 
 

189/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja a Göd Város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó 
új közszolgáltatási pályázat kiírását. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási pályázat eredményes lebonyolítását követően a nyertes 
társasággal a közszolgáltatási szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
12./ Háziorvosi szerződések módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József elmondja, hogy már régóta folytatnak tárgyalásokat a háziorvosokkal. Az orvosok 
egységesen kívánnak az önkormányzattal megállapodni, de különböző érdekekkel. Most egy 
minimális módosítást fogadnának csak el, amibe már meg tudtak egyeztetni. A rendelők 
értékesítésekor készült szerződésben nem lett tisztázva az, hogy mi lesz a rendelők sorsa, ha azt el 
kívánják adni. Azt szeretnék elérni, a szerződésben legyen benne az, hogy a városnak legyen joga 
elővásárlásra. Szerették volna elérni azt is, hogy tisztázzák az esetleges vételár meghatározását. Ez 
azonban nem sikerült. Most csak a törvény által kötelezően előírt változásokat tudták belefoglalni a 
szerződés módosításába. Az alapelv, hogy a városnak rendelővel rendelkeznie kell.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy az orvosok kérésére apróbb módosítások belekerültek a szerződésbe, 
Ez a 12 hónapos felmondás, a Dunakeszi Járásbíróság kizárólagossága, ÁNTSZ bevonása vitás 
kérdések esetén. 
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 10 igen szavazattal elfogadja. (Sipos Richárd nem 
szavazott) 
 

190/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi feladatellátási szerződések módosításait jóváhagyja és a 
szerződések aláírására felhatalmazza a Polgármestert 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
13./ Göd, 617 hrsz-ú közterület megosztása, átminősítése és értékesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. A vevő nyilatkozott a 20 eFt/m2 ár elfogadásáról.  
 
Forró Gábor ismerteti a PEKJB javaslatát. 
 



Dr. Pintér György kimegy. 
 
A testület név szerinti szavazással 1 nem, 9 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést. 
 

191/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ A Göd, belterület 617 hrsz. alatti, természetben Puskin utca elnevezésű „kivett közterület” 
megjelölésű 245 m2 térmértékű ingatlant a mellékelt vázrajz szerint megosztja, felkéri a Polgármestert 
a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére. 
 
2./ A 617/2 hrsz-ú ingatlant kivett közterületből beépítetlen területté minősíti át. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna 
 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete az 
Önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

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

1.§ 
 
A rendelet 1. sz. mellékletében szereplő 617 hrsz-ú Göd, Puskin utca cím alatti Puskin utca 
megnevezésű 245 m2 térmértékű ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyonból törli. A megosztás után 
kialakításra kerülő  
 
617/1 hrsz-ú 181 m2 forgalomképtelen törzsvagyonba 
617/2 hrsz-ú 64 m2 üzleti vagyonba 
sorolja be. 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 Polgármester Címzetes főjegyző 

 
 

 
 

192/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A telekalakítást követően kialakuló 617/2 hrsz-ú, 64 m2 térmértékű ingatlant értékesíti Sárközy 
Attila György (3000 Hatvan, Úttörő u. 6. szám alatti lakos) részére, bruttó 20.000,- 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: 
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.” 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, valamint megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet 
a változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére, valamint az adás-vételi szerződés 
megszerkesztésére és ellenjegyzésére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna 
 
 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 31/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete  
az Önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

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

1.§ 
 



A rendelet 4. sz. mellékletében szereplő 617/2 hrsz-ú 64 m2 területű ingatlant törli.  
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 Polgármester Címzetes főjegyző 
 
 
 
Egyebek 
I./ 176/2013. Ök. határozat módosítása 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy adminisztrációs hiba miatt szükséges a 
módosítás. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

193/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Közbeszerzési terv módosításáról szóló 176/2013. (XI. 14.) határozatot az alábbiak szerint 
módosítja: 

Göd Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési terve 
 

Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási 
típus 

 
Építési beruházás Útépítés, csapadékvíz rendezés Nemzeti  HKN tárgyalásos 
Építési beruházás Fácán Óvoda bővítése 100 férőhellyel Nemzeti  HKN tárgyalásos 
 

Göd Város Önkormányzata 2013. évi módosított Közbeszerzési terve 
 

Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási 
típus 

 
Építési beruházás Fácán Óvoda bővítése 100 férőhellyel Nemzeti  HKN tárgyalásos 
Szolgáltatás Göd Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-

2013-2013-0046 számú szervezetfejlesztési 
projektjében való szakértői feladatok ellátása 
(mérnöki,  szakértői feladatok, és 
tanulmányok készítése) 

Nemzeti  HKN tárgyalás 
nélküli 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
Dr. Pintér György visszajön, Rábai Zita kimegy. 
 
 
 
II./ Pótelőirányzat biztosítása 
 



Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. A PEKJB támogatta a két óvoda kérelmét. Ismerteti a 
határozati javaslatot. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja. 
 

194/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kincsem Óvoda és a Kastély Óvoda 2013. évi dologi költségkeretét 250.000 – 250.000 Ft-tal 
megemeli, azzal a megkötéssel, hogy a fenti összeget az óvodák csak tisztítószer, szakmai anyag és 
tárgyi eszköz fejlesztésre használhatják fel. 
Forrás a Kincsem Óvoda esetében: a Kincsem Óvoda 2013. évi többletbevétele 
Forrás a Kastély Óvoda esetében:  a feladattal nem terhelt működési tartalékból biztosított  
     intézményfinanszírozás. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, érintett intézményvezetők 
 
 
 
III./ Pénzügyi tájékozató 
 
Dr. Pintér György ismerteti a város mai napi pénzügyi helyzetét és a pénzkészleteket.  
 
 
 
IV./ Göd, 409/A/4 hrsz-ú (Jávorka S. u. 4/D.) ingatlan értékesítése, 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. 
rendelet módosítása 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a licitálási eljárást lefolytatták és 2,5 millió 
Ft-os ár érkezett az ingatlanra. 
 
A testület név szerinti szavazással 9 igen, 1 tartózkodással 
 

195/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
értékesíteni kívánja a 2013. november 21-én lefolytatott licitálási eljárás nyertesének, Galambos 
Zoltánnak (1119 Budapest, Hadak útja 6. 7. em. 69. a. szám alatti lakos) a tulajdonában lévő Göd 
409/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, Jávorka S. u. 4/D. szám alatt található 17,25 m2 

alapterületű „lakás” megjelölésű ingatlant 2.500.000 Ft, azaz Kétmillió-ötszázezer forint vételárért. 
 
A tulajdoni lapon II/1. sorszám alatt szereplő, 1/1 tulajdoni hányad 17,25 m2 kizárólagos tulajdon, az 
I/2. sorszám alatt szereplő bejegyzés szerinti közös tulajdon a Társasház önálló ingatlanhoz tartozó az 
alapító okiratban meghatározott helyiségei. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, valamint megbízza Dr. Kovács Balázs 
ügyvédet a változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére, valamint az adás-vételi 
szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Hivatali felelős: Popele Julianna 



 
 

Göd Város Önkormányzatának 32/2013. (XI. 28.) Ök. rendelete  
az Önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

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

1.§ 
 
A rendelet 4. sz. mellékletében szereplő 409/A/4 hrsz-ú 2131 Göd, Jávorka S. 4/D. cím alatti lakás 
minősítésű 17,25 m2 területű ingatlant törli.  
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 Polgármester Címzetes főjegyző 
 
 
Rábai Zita visszajön. 
 
 
 
V./ Lámpás 92 alapítvány támogatása 
 
Markó József ismerteti az előerjesztést 50 eFt támogatást adna a polgármesteri keretből. 
 
A testület 11 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést. 
 

196/2013. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Lámpás 92 Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást nyújt. 
Fedezet: polgármesteri keret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
                      polgármester             címzetes főjegyző 


