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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Dr. Bognár László, Forró Gábor előre jelezte távolmaradását, Rábai Zita nem érkezett meg. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy a 8. napirendi pontot vegyék le. 
 
Dr. Pintér György a szokásos pénzügyi beszámolót tartaná meg. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ A képviselő-testület 2014. évi munkaterve 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ Helyi szociális témájú rendeletek módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
3./ Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének ¾ évi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
4./ Civil rendelet 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
5./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester   
 
6./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
7./ Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részére tagi kölcsön biztosításának 
lehetőségéről 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester   
 
8./ Bozóky Gyula Alapítvány kérésének támogatása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester   
 
9./ Göd, 2690/9 hrsz-ú (Pesti út 95.) ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
10./ Kincsem szobor állítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
11./ Döntés a JAMH beruházási célú forrásátcsoportosításáról 
Előterjesztő: Kovács Krisztina ov. 
        Popele Julianna ov. 
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12./ Az év pedagógusa díj, Művészetoktatásért, kultúráért és nevelésért díj, valamint Göd város 
alkotó- és előadóművész díja kitüntető címek odaítélése /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester   
 
Egyebek 
I./ Élelmezési norma és térítési díj változások 
II./ Héra alapítvány támogatása 
III./ Kastély Óvoda pótelőirányzata 
IV./ Szakáts kert Kft bérleti díjának módosítása 
V./ Döntés a Hulladékgazdálkodási kft 2013. évi működésének támogatásáról 
VI./ Javaslat a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőinek javadalmazására 
VII./ Pénzügyi tájékoztató 
 
 
1./ A képviselő-testület 2014. évi munkaterve 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

201/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A képviselő-testület 2014. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

2014. január 29. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. január 21. 16 óra 
 
Egyebek 
 
A képviselő-testület közmeghallgatása 
 
 

2014. február 26. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. február 18. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője, 
 
2./ A 2013. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője, 
 
3./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2013. évi működéséről 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: rendőrkapitány, őrsparancsnok  
 
4./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
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Előadó: Forró Gábor PEKJB elnök 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
5./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2013. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
6./ Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: VKB, PEKJB 
 
Egyebek 
 
 

2014. március 26. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. március 18. 16 óra 
 
 

2014. április 23. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. április 15. 16 óra 
 
1./ 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője,  
 
2./ Tájékoztató a 2013. évben történt pénzügyi-, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
A napirend előadója: belső ellenőr 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Göd Városi Kommunikációs Kft és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2013. évi 
beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Rataj András ügyvezető 
        Dr. Hetényi Tamás ügyvezető 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
Egyebek 
 
 

2014. május 28. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. május 20. 16 óra 
 
 

2014. június 25. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. június 17. 16 óra 
 
1./ Göd Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Egyebek 
 
 

JÚLIUS - AUGUSZTUS TANÁCSKOZÁSI SZÜNET 
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2014. szeptember 24. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. szeptember 16. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
3./ Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázaton 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
Egyebek 
 
 

2014. október 29. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. október 21. 16 óra 
 
1./ A Polgármesteri Hivatal év végi munkarendjének megállapítása 
Előterjesztő: Alpolgármester 
 
Egyebek 
 
 

2014. november 26. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. november 18. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
3./ Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4./ Városi ünnepségek tervezete 2015. évre 
Előterjesztő: Alpolgármester 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
Egyebek 
 
 

2014. december 17. 
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Előterjesztések leadásának határideje: 2014. december 9. 16 óra 
 
1./ A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 
Véleményező bizottság: valamennyi bizottság 
Meghívandó: intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője 
 
2./ Intézményi térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: Mucsi László TESZ igazgató 
Véleményező bizottság: PEKJB, SZB 
 
3./ Közterület-használati díjtételek módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
4./ Szemétszállítási díjak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás Hulladékgazdálkodási Kft ügyvezetője 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
5./ Buszközlekedés viteldíjainak módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
6./ Az „Év Pedagógusa Díj” és „A Művészetért és Kultúráért Díj” odaítélése (zárt ülés) 
Előterjesztő: KOSB elnök  
Véleményező bizottság: KOSB 
 
Egyebek 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
2./ Helyi szociális témájú rendeletek módosítása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. A rendelet módosítására azért van szükség, mivel változtak 
a jogszabályok is. Három segély került összevonásra a központi jogszabályban. A bölcsődét illetően a 
szülőknek kedveznek a díjak meghatározásánál.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 33/2013 (XII………..) sz. az önkormányzat által nyújtható 
szociális ellátásokról szóló 8/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 12.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

Önkormányzati segély 
 
(1.) Önkormányzati segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki elemi kár, tartós betegség, 
halál, alkalmanként jelentkező többletkiadás, családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete, 
krízishelyzetben lévő várandós anya gyermekének születése, vagy más 
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 rendkívüli ok miatt olyan élethelyzetbe került, ami létfenntartását veszélyezteti és önmaga, vagy 
családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni. 
(2.) Az egy évben adható önkormányzati segély maximális összege nem haladhatja meg a 150.000 
Ft-ot háztartásonként. .  
(3.) A kérelmet a Bizottság egyedi elbírálás alapján vizsgálja és határoz benne. 
(4) Nem jogosult önkormányzati segélyre azon kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó nettó 
havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül 
élők esetében a 250%-át.  
(5) Önkormányzati segély egy háztartás részére egy évben legfeljebb négy alkalommal adható. 
Ezen rendelet 2.§ (2) bekezdésében foglalt különös méltánylást érdemlő esetben a Bizottság 
kivételesen eltérhet. 

2.§ 
A rendelet 13.§-a hatályát veszti. 
 

3.§ 
A rendelet 14.§ (3) bekezdésének mondatában a „jegyző dönt” szövegrész „a Bizottság dönt” 
szövegrészre változik.  

 
4.§ 

Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 Polgármester Jegyző 

 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 34/2013 (XII……….) sz. a gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól szóló 7/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 15.§-a hatályát veszti 
 

2.§ 
A rendelet 2. sz. mellékletének II. pontja harmadik mondata az alábbiak szerint változik: 
„Amennyiben a szolgáltatás igénylője 10 napot ténylegesen nem vesz igénybe, úgy a soron következő 
havi gondozási térítési díja 50% mértékben csökken.” 

 
3.§ 

Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

 Polgármester Jegyző 
 
 
 
3./ Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének ¾ évi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (               ) rendelete a  
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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 2 647 451 ezer forintban 
B) Költségvetési kiadási főösszegét 3 199 426 ezer forintban 
C) Költségvetési egyenlegét  - 551 975 ezer forintban 
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 584 386 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 3 381 837 ezer forint. 
 
(3) Az R 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A működési többlet 19 609 ezer forint, a felhalmozási hiány 571 584 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. szeptember 30-i hatállyal 
kell alkalmazni. 
 
 
 

Markó József 
polgármester 

dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendeletet kihirdettem:………. év  …… hó  ………napján 
 

 
Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 
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4./ Civil rendelet 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Úgy tudja, hogy a GSE részéről van némi kifogás a 
rendelettel kapcsolatban. El kell dönteni, hogy a GSE beilleszkedik-e a rendelet alá vagy sem. 
 
Lenkei György elmondja, hogy az előző évben elfogadott adminisztrációt pénzügyes szakemberrel 
készítették el, ami a költségvetési támogatás 1/10-ét tette ki. Javasolja, hogy a GSE támogatását 
emeljék át a sportrendeletbe és innen töröljék ki.  
 
Markó József kérdése, hogy mit jelent az, hogy indikátorként szerepel a támogatási szerződésben 
szövegrész? 
 
Hlavács Judit szerint a szakmai beszámolóban kell ezeket az adatokat szerepeltetni, a támogatási 
szerződésben csak azokat a szempontokat rögzítik, ami alapján a beszámolót ellenőrzik.  
 
Markó József szerint nagyon pontosan meg kell mondani, hogy mit várnak el a GSE-től.  
 
Hlavács Judit szerint azok az adatok szerepelnek a rendeletbe, amire a KOSB a beszámolónál kíváncsi 
volt. Véleménye szerint a GSE a kért adatokról rendelkezik információval.  
 
Markó József szerint a GSE-nek számszerinti beszámolót kellene leadnia az Önkormányzat részére.  
 
Lenkei György szerint nem lehet ezt a munkát számokkal mérni. Véleménye szerint még sok a nyitott 
kérdés.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy egy felügyeleti ellenőrzés nem tudja figyelembe venni azt, hogy a 
GSE-ben társadalmi munkában végzik a munkájukat az emberek. Az éves beszámolást meg kell 
tenniük, hiszen ez kötelezettségük. Egyetért azzal, hogy a GSE részt még tovább tárgyalják, és adott 
esetben a sportrendeletben szabályozzák. 
 
Markó József jónak tartaná, ha a GSE év végén tartaná meg a beszámolóját és nem májusban. Az 
értékelési szempontokat pontosítaná még. 
 
Hlavács Judit támogatja, hogy a rendeletet fogadják el és utána pontosítsák a GSE-re vonatkozó részt. 
A 4. bekezdés érjen véget a támogatási szerződés megkötésénél. Az 5. bekezdés lehetne a szakmai 
beszámoló részletezése.  
 
Lenkei György javasolja, hogy a GSE részt töröljék a rendeletből.  
 
Markó József szerint a rendelet nem hoz plusz kiadást a GSE részére. A város csak évi egy beszámolót 
kér az előző évi munkáról. A számlákat a rendelettől függetlenül nyilván kell tartani és kezelni kell.  
 
Dr. Pintér György ismereti javaslatát a 4. bekezdést. A 6. bekezdésbe kell rögzíteni a szakmai 
beszámoló részletezését.  
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a támogatási rendszerek elvárják a pénzügyi mutatókat. A GSE feladat 
ellátására kapja a támogatást. A beszámolóban arról kell számot adni, hogy a kapott támogatást mire 
használták fel.  
 
Markó József szerint nem kellene konkrét számokhoz kötni a GSE támogatását. Az elvárás az, hogy a 
város sportéletére költsék el a támogatás összegét és azt megfelelően dokumentálják le. 
 



293 

Hlavács Judit kérdése, hogy ha az önkormányzat nem rögzít indikátort, akkor az nem felel meg az 
ÁSZ kérésének? 
 
Lenkei György nem tartja jónak, hogy az önkormányzat mondja meg, mit kell teljesítenie a GSE-nek. 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, hogy nem az önkormányzat mondja meg, hanem a GSE tesz vállalást. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy fogadja el a testület az általa javasolt módosításokkal a rendeletet és 
a szerződés pontjait tárgyalják meg és kerüljön be a januári testületi ülésre. 
 
A testület a módosítással együtt a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal elfogadja. 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013. (__.__) Ök. rendelete  

A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról 
(Hatályos: 2014. január 1. napjától) 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) 
bekezdésében részére biztosított eredeti jogalkotási hatáskörével élve a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 6. § a.) és b.) pontjaiban előírt feladatai ellátása érdekében a 8. § (1) bekezdés a.) 
pontjában leírtak szerint elvárt Öngondoskodási kedv és képesség ösztönzése érdekében a 8. § 
(2) bekezdésében illetve a 143. § (4) bekezdésének d.) pontja alatt e tárgyban 
rendeletalkotásra szóló felhatalmazásra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ (1) E rendeletet az államháztartási rendszerek működését, a civil szervezetek működését, 
ezek támogatásának rendjét, továbbá az államháztartás és a civil szervezetek együttműködését 
és ezek kapcsolódásainak átláthatóságát, nyilvánosságát biztosító törvényekkel és 
rendeletekkel összhangban kell alkalmazni. E rendelet célja a gödi, Gödön is működő civil 
szerveződések társadalmilag hasznos tevékenysége támogatási rendjének, a támogatások 
elszámolásának és az ehhez kapcsolódó nyilvánosság biztosításának szabályozása. 
(2) E rendelet hatálya alá tartozik minden, Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
vagy ennek bármely szerve, szervezete által a forrástól függetlenül államháztartási körön 
kívülre adott pénzbeni vagy természetbeni támogatás, az ezekkel kapcsolatba kerülő 
kérelmező, javaslattevő, véleményező, döntéshozó, folyósító, felhasználó, elszámoló, 
elszámolást jóváhagyó, nyilvánosságot biztosító személy és szervezet. 
(3) E rendelet alkalmazásában Támogató alatt Göd Város Önkormányzatát kell érteni. 
Támogatott alatt a pénzbeni vagy természetbeni támogatást kapó, államháztartási körön kívül 
eső civil szervezeteket, önkéntes szerveződéseket kell érteni. 
(4) Támogatást csak közérdekű célt, projektet megvalósító szervezet kaphat. 
(5) Bármilyen támogatás csak annak a szervezetnek adható: 

a) amely korábbi támogatásával határidőre, rendben elszámolt,  
b) Göd Város Önkormányzatával vagy annak bármely költségvetési szervével 
szemben nincs lejárt tartozása - ideértve az adóhátralékot is, 
c) amelynek nincs az államháztartás bármely alrendszere felé lejárt tartozása. 

(6) Az 500.000.-Ft-ot meghaladó támogatás esetén a szervezetnek a 30 napnál nem 
régebben kiállított bírósági bejegyzés kivonatot és a szervezet vezetőjének aláírási 
címpéldányát be kell nyújtania. 
 
2. A támogatási pénzügyi keretek és a döntéshozatalban részvevő személyek, szervezetek 
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2.§ (1) Valamennyi e rendelet hatálya alá tartozó támogatás forrása Göd Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Az 500.000.- Ft-ot meghaladó 
támogatásokról a Képviselő-testület dönt. 
(2) Az Önkormányzat éves költségvetésében megjelenített nevesített támogatási célok a 
költségvetési rendelet hatályba lépésével megítéltnek tekintendők. 
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testületi döntéssel kiemelten közérdekű célok érdekében 
pályázatot írhat ki vagy egyedi támogatást nyújthat. 
(4) Az Önkormányzat Költségvetési Rendeletében önálló soron „Civil keret” néven 
forrást biztosít gödi civil szervezetek és azok projektjeinek támogatására. Ennek 
felhasználására az Önkormányzat mellett működő „Civil Tanács” konzultatív testület 
javaslattételi lehetőséggel rendelkezik, és képviselője részt vesz a pályázatok formai és 
tartalmi bírálatában. A pályázat eredményét a polgármester hagyja jóvá. 
(5) Az Önkormányzat költségvetésében a bizottságai részére megállapított ún. „bizottsági 
keretet" a bizottság ügykörének megfelelően, abba illeszkedő közérdekű támogatási célra 
pályázat útján vagy egyedi támogatási kérelmek alapján osztja el. 
(6) A Polgármester a költségvetésben rendelkezésére bocsátott keret terhére közérdekű 
célok megvalósulásáért belátása szerint pályázatot ír ki, vagy egyedi támogatási kérelmekről 
dönt. 
(7) A döntésekről meghozatalukat követően - bizottsági, képviselő-testületi döntés esetén 
a döntést tartalmazó jegyzőkönyv hitelesítését követően - 8 napon belül értesíteni kell a 
kérelmezőt. A képviselő-testületi döntések ellen nem lehet jogorvoslattal élni. 
(8) A Jegyző a Gödi Polgármesteri Hivatal bevonásával működteti a pályázatok 
előkészítését, kiírását, a beérkezett pályázatok formai ellenőrzését, az egyszeri hiánypótlás 
biztosítását, a döntés-előkészítő munkákat, a szerződéskötéseket, a támogatás folyósítását és a 
beszámolók formai és szakmai ellenőrzését, döntés-előkészítő rendszert. 
(9) A Jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával gondoskodik a közpénzek 
felhasználásának nyilvánosságáról. A pályázati és egyedi támogatások adatai a döntést 
követően a település honlapján 15 napon belül megjelenítésre kerülnek. 
 

3. Pályázati eljárás 
 
3.§ (1) A polgármester a „Civil keret” terhére közérdekű cél érdekében pályázatot ír ki. 
(2) A pályázatok beadási határideje a tárgyévet megelőző év november 30. napja.  
(3) A pályázati kiírás, a pályázati csomagok mindenki számára ingyenesen elérhetők és 
letölthetők a város honlapjáról. 
(4) A pályázati felhívást legalább 30 nappal a benyújtási határidő előtt meg kell jelentetni 
az Önkormányzat hivatalos honlapján.  
(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
 a) a megvalósítani tervezett célokat 
 b) a pályázók körét 
 c) a pályázatok alsó és felső értékhatárait, a támogatási intenzitás mértékét, 
 d) a pályázat beadásának határidejét, a benyújtás módját, a formai követelményeket, a 
 csatolandó mellékleteket, az eredményhirdetés időpontját. 
(6) A pályázat benyújtásához a rendelet 1. sz. mellékletében található pályázati adatlapot 
kell használni. Amennyiben a pályázó vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerint 
érintett, úgy a rendelet 4. sz. mellékletét képező közzétételi kérelmet is kitöltve csatolni kell. 
(7) Amennyiben a pályázó vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerinti mértékben 
összeférhetetlen vagy érintett, akkor a pályázatot el kell utasítani. 
(8) Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A formai okból elutasításra kerülő 
pályázatokról a jegyző előterjesztése alapján a jogi ügyekért felelős bizottság dönt. 



295 

(9) A bizottsági és a polgármesteri pénzügyi keretek pályáztatása esetén az e §-ban 
megállapított szabályok szerint kell eljárni. 
 

4. Egyedi támogatási eljárás 
 
4.§ (1) Egyedi támogatási igényeket a tárgyévet megelőző év november 30-ig lehet 
benyújtani a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott adatlap kitöltésével. Amennyiben a 
kérelmező vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerint érintett, úgy a rendelet 4. sz. 
mellékletét képező közzétételi kérelmet is kitöltve csatolni kell. 
(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő közérdekű célok és projektek támogatása érdekében az 
év bármely időpontjában beadható egyedi támogatás iránti kérelem. Az ilyen kérelemben 
alaposan és külön-külön indokolni kell azt, hogy miért 
 a) nem az általános kérelmezési időszakban lett benyújtva, 
 b) rendkívüli, 
 c) halasztást nem tűrő 
a támogatási iránti kérelem. 
(3) Amennyiben a kérelmező vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerinti mértékben 
összeférhetetlen vagy érintett, akkor a kérelmet el kell utasítani. 
(4) Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A formai okból elutasításra kerülő 
pályázatokról a jegyző előterjesztése alapján a jogi ügyekért felelős bizottság dönt. 
(5) Az egyedi támogatási kérelemben foglalt igényt a címzett bizottságok elnökei 
terjesztik elő a soron következő bizottsági ülés elé, amely határozattal dönt a kérelemről. 

 
5. Támogatási mértékek, elszámolható költségek 

 
5.§ (1) Az Önkormányzat támogatási célt csak kivételes közérdek esetén, pályázati úton 
támogat 100% mértékben. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eset kivételével támogatás a teljes költségek 
legfeljebb 90%-ig terjedhet. Minden pályázatnak vagy egyedi támogatási kérelemnek 
legalább 10% pénzügyi önerőt kell kimutatnia, biztosítani, megvalósulás esetén 
felhasználnia. 
(3) A támogatásnak legfeljebb 30%-a fordítható az alábbi tevékenységekre: 

a) utazási költségek, 
b) Gödön kívüli helyszínen igénybe vett szállás és vendéglátás, 
c) szórakozás, szórakoztatás (kulturális elemmel vegyítetten is) 

(4) Képviselő-testületi döntés a (3) bekezdésben megállapított szabály alól indokolt 
esetben felmentést adhat. 
(5) Elszámolni csak a pályázatban, egyedi támogatási kérelemben megjelölt és a 
támogatási szerződésben szereplő költségelemeket lehet. 
(6) Nem elszámolható költségek: 

a) alkoholtartalmú italok (reprezentációs költségként sem) 
b) dohánytermékek (reprezentációs költségként sem) 

(7) A telefon-, mobiltelefon-, internetdíjak, postai- és üzemanyagköltségek elszámolása 
csak akkor lehetséges, ha erre a támogatási szerződés kimondottan lehetőséget biztosít. 
(8) Az elszámolható költségek felhasználásánál az egyes költségelemek támogatási 
szerződésben meghatározott mértékétől +–15% mértékben el lehet térni a támogatási 
szerződés módosítása nélkül úgy, hogy a szerződött érték nem változik. Nagyobb eltérés csak 
a támogatási szerződés módosításával lehetséges. 

 
6. A támogatási szerződés 
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6.§ (1) A támogatásról szóló döntést követő 30 napon belül az Önkormányzat a Támogatottal 
támogatási szerződést köt. A szerződéskötést követő 15 napon belül a Támogató a 
Támogatott szerződésben szereplő számlájára utalja a támogatás összegét. Kis összegű 
(maximum 30.000Ft) támogatás esetén lehetőség van a házipénztári kifizetésre. 
(2) 500.000.-Ft-ot meghaladó támogatás esetén az Önkormányzat két részletben biztosítja 
a támogatást. A szerződéskötést követően utal 50%-ot, majd a félidős előrehaladási jelentés 
elfogadását követően 15 napon belül a fennmaradó összeget. Az előrehaladási jelentés 
tartalmára a beszámolóra vonatkozó előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
(3) A támogatási szerződésben szerepeltetni kell: 

a) a Támogató és a Támogatott adószámát, természetes azonosítóit, jogi személy 
esetén bankszámlaszámát 
b) a támogatás értékét 
c) a támogatott megvalósítással kapcsolatos kötelezettségeit, különös tekintettel a 
számon kérhető számszerűsíthető, mérhető adatokra (indikátorok) 
d) a támogatás folyósítása fejében a támogatott által végzendő további, ingyenes gödi 
társadalmi szerepvállalás mértékét, gyakoriságát és módját 
e) az elszámolható és az el nem számolható költségelemeket 
f) a beszámolási kötelezettség gyakoriságára, tartalmára, határidejére, elmaradásának 
következményeire utaló előírásokat, a beszámoló alaki és tartami kellékeire, a 
csatolandó mellékletekre vonatkozó előírásokat 
g) a Felek közötti együttműködés egyéb részleteit 
h) a támogatási szerződés felmondási lehetőségeit és a lehetséges okokat 
i) a 7. § (1,2,3,5) bekezdéseiben meghatározott előírásokat 
j) a támogatott hozzájáruló nyilatkozatait a támogatás nyilvánossága és az ellenőrzések 
(ÁSZ, Támogató stb.) érdekében, támogatottnak a támogatás nyilvánossága érdekében 
végzendő feladatait 
k) a viták, jogviták elintézésének módját, bíróság illetékességének kikötését 
l) kikötést arról, hogy Támogatott nem folytat és a támogatásból nem támogat 
pártpolitikai tevékenységet. 

(4) A támogatási szerződés 3 példányban készül. Egy példányát a kérelmező/pályázó kapja, 
egy-egy példányt a bírálati aktában és az Önkormányzat könyvelésében kell elhelyezni. 

 
7. A támogatások elszámolása, ellenőrzése 

 
7.§ (1) A támogatási szerződésben foglaltak szerződés szerinti teljesülését a Támogató 
bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzés történhet iratok bekérésével, a támogatott projekt 
szemléjével. A támogatottnak a kért adatokat, iratokat rendelkezésre kell bocsátania.  
(2) A támogatást nyert köteles a támogatási szerződésben meghatározott időpontig tételes 
teljesítési és pénzügyi beszámolót készíteni, és benyújtani a Támogatónak. A pénzügyi 
elszámolást a támogatási összeg erejéig kell elkészíteni az elfogadott költségvetésnek 
megfelelően. A beszámoló tartalmazza a támogatási kérelemben/pályázatban foglaltak 
teljesítésének folyamatát, a szerződésben engedélyezett eltérések indokolását.  
(3) A támogatáshoz kapcsolódó kifizetett számlák eredeti példányára rá kell vezetni az 
alábbi szöveget: „Göd Város Önkormányzat 20__. évi támogatásához elszámolva” és be kell 
nyújtani a hitelesített másolatot (a hitelesítést a szervezet képviselője végzi oly módon, hogy 
a számlára rávezeti „a másolat az eredetivel mindenben megegyező” szöveget, és ellátja 
dátummal, aláírással). Amennyiben a számlát átutalással teljesítették, a terhelési értesítő 
fentieknek megfelelő hitelesített másolatát, amennyiben pénztári kifizetés történt, a kiadási 
pénztárbizonylat fentieknek megfelelő hitelesített másolatát kell csatolni. Az elszámolást 
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számlaösszesítőn kell teljesíteni (3. sz. melléklet). A beszámoló hiányossága esetén egyszeri 
hiánypótlási lehetőség biztosított, melyet a hiánypótlási felszólítás kézhez vételétől számított 
15 napon belül teljesíteni kell. Ha a Támogató a beszámoló átvételét követő 60 napon belül 
nem él kifogással, a beszámoló elfogadottnak tekintendő. 
(4) A beszámolót a támogatást megítélő szerv, tisztségviselő tárgyalja és fogadja el. 
Képviselő-testület tárgyalja és fogadja el a költségvetési rendeletben tételesen nevesített 
támogatásokat.  
(5) A beszámoló tárgyalására szükség szerint meg kell hívni a támogatott képviselőjét. 
Ha a támogatott a hiánypótlási felhívás ellenére nem tud megfelelően elszámolni, úgy a 
beszámoló nem fogadható el. Amennyiben a támogatott a szerződésben foglaltakat legalább 
70%-ban teljesítette, a teljesítés elfogadható azzal, hogy a nem teljesített tevékenységre eső 
pénzbeli támogatást a döntést követő 8 napon belül visszautalja a Támogató számlájára. 70% 
alatti teljesítés esetén a támogatási szerződésben szereplő teljes összeget vissza kell téríteni a 
Támogatónak. A visszakövetelt pénzbeli támogatás mellett annak törvényes kamatait, 
valamint a természetbeli támogatás értékét is visszakövetelheti az Önkormányzat. 
(6) A polgármesteri keret terhére nyújtott támogatás esetében a beszámolót a támogatást 
megítélő polgármester értékeli és annak eredményétől függően fogadja el. 
(7) Amennyiben az ellenőrzésre vagy beszámoló értékelésére jogosultak bármelyike 
súlyos hiányosságot észlel, azt haladéktalanul jelentenie kell a jegyzőnek. 
 

8. A Gödi Sport Egyesület támogatása 
 
8.§ (1) A sportról szóló önkormányzati rendelettel összhangban Göd Város Önkormányzata 
sporttal kapcsolatos feladatait részben a városban székelő és működő Gödi Sport Egyesület (a 
továbbiakban: GSE) útján, tevékenységének jogi, erkölcsi és anyagi támogatásával látja el. A 
GSE az Önkormányzattól átvállalt feladatot lát el, így az Önkormányzat éves 
költségvetésében nevesítetten szerepel a támogatása. 
(2) Az eseti támogatások igénylésére, megítélésre, folyósítására e rendelet általános 
szabályait kell alkalmazni. 
(3) Az éves működési támogatás tervezését a GSE előző évi közhasznúsági jelentése, az 
előző évi önkormányzati működési támogatás felhasználásáról szóló negyedéves pénzügyi 
beszámolók és a tárgyévre vonatkozó támogatási igényt alátámasztó pénzügyi terv alapján 
kell végezni. 
(4) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének hatálybalépését követően az 
Önkormányzat és a GSE a tárgyévi működési támogatás vonatkozásában támogatási 
szerződést köt.  
(5) A szerződés (kötelezettségvállalás) alapján az éves támogatási összeg negyedéves 
bontásban kerül folyósításra. A folyósítások feltétele ez előző negyedéves időszakról készített 
egyszerűsített pénzügyi beszámoló benyújtása és a Képviselő-testület átruházott hatáskörében 
a pénzügyi ellenőrzésért felelős bizottság által történő elfogadása. Az elszámolást 
számlaösszesítőn kell teljesíteni (3. sz. melléklet). 
(6)  A GSE a pénzügyi év zárását követően május 31-ig összesített pénzügyi elszámolást 
és szakmai beszámolót nyújt be. A pénzügyi elszámolást a 7.§ (3) bekezdésben foglaltak 
szerint kell elkészíteni. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a szerződésben előírtakat, 
illetve az alábbiakat: 

a) szakosztályonkénti sportolói létszámok, ebből bontva a gödi 18 év alattiak 
b) szakosztályonkénti edző és egyéb szakszemélyzet számát 
c) szakosztályonként az edzések éves száma (csapatonként, illetve turnusonként) 
d) szakosztályonként a versenyek, tétmérkőzések számát, (külön a saját szervezésűek). 
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 A pénzügyi elszámolást a pénzügyi ellenőrzésért felelős bizottság, a szakmai beszámolót a 
sportügyekért felelős bizottság tárgyalása és véleménye alapján a Képviselő-testület fogadja 
el. 
 

9. A támogatások nyilvánossága  
 
9.§ A támogató nevében a jegyző gondoskodik arról, hogy a támogatási kérelmek illetve a 
pályázatok legfontosabb adatai (a pályázó neve, a pályázat/kérelem tárgya, az igényelt összeg 
nagysága) megjelenjenek az önkormányzati portálon, majd a kérelmek/pályázatok elbírálása 
után gondoskodik arról, hogy a nyertes pályázatok/kérelmek adatai – mint közérdekű adatok 
– a honlapon folyamatosan, legalább a támogatás hatálya alatt elérhetők legyenek. 
 

10. Az önkéntes szerveződések közérdekű tevékenységének ösztönzése 
 

10. § (1) Az össztársadalmi, nemzeti vagy helyi értékeket hordozó, közérdekű civil 
erőfeszítéseket, tevékenységet az Önkormányzat helyesli, ösztönzi, annak keretet biztosít. 
(2) A jogi személyiség nélküli szerveződések, természetes személyek lehetősége, hogy 
közérdekű munkájukat az Önkormányzat intézményeinek felajánlják. Elképzelésüket 
tartalmazó projekt-tervet nyújthatnak be az alábbi gödi költségvetési szerv vezetőjéhez: 

a) szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi célok esetében az Alapszolgáltatási 
Központhoz 
b) közművelődési, közgyűjteményi, oktatás-nevelési, településképi célok esetében a 
József Attila Művelődési Házhoz 

(3) A költségvetési szerv vezetője értékeli az elképzelést és a javaslattevő által kitűzött 
célokat, felajánlott személyi és anyagi erőforrásokat, majd annak függvényében, hogy a terv 
mennyire illeszkedik az általa vezetett költségvetési szerv feladataiba, azt részeiben vagy 
egészében befogadhatja. 
(4) Az e célra rendelkezése bocsátott költségvetési forrás terhére a költségvetési szerv 
megvalósíthatja a tervet a javaslattevő önkéntesek anyagi, dologi forrásainak bevonásával. A 
felhasználás előtt tervéről tájékoztatja a fenntartót. Az önkéntes természetes személyekkel, 
szervezetekkel megállapodást köt a közös megvalósításra. A feladat- és hatásköröket az 
önkéntes munkavégzésről szóló törvényben előírt szerződés szerint rögzíti. 
(5) Az e § alatt tárgyalt projektekről a költségvetési szerv vezetője analitikus nyilvántartást 
vezet, mely utalásokat tartalmaz a költségvetési szerv központi könyvelésében a projekttel 
kapcsolatos iratokra. A Költségvetési szerv rendes éves beszámolójában a főbb pénzügyi 
adatok és teljesítési mutatók alapján számol be az önkéntesek bevonásával megvalósított 
projektről. 

 
11. Záró és átmeneti rendelkezések 

 
11. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
(2) A hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben - amennyiben azok megfelelnek a „Az 
államháztartás körén kívülre juttatott támogatások nyújtásának, elbírálásának, folyósításának, 
elszámolásának és ezek nyilvánossága biztosításának szabályzata" című dokumentum 
előírásainak - csak az elbírálásra vonatkozó, illetve az azt követő eljárási lépéseket kell 
alkalmazni. 
(3) A GSE hatálybalépés évét megelőző évről szóló éves elszámolását és beszámolóját e 
rendelet előírásai szerint kell benyújtani. 
(4) A (2) bekezdésben említett szabályzat e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti. 
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  Markó József       dr. Szinay József  
  polgármester      címzetes főjegyző 

 
 
 
5./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester   
 
Dr. Szinay József elmondja, több tárgyalást folytattak abban az ügyben, hogy szükséges-e egyedi 
szerződést kötnie a Kft-nek a lakókkal. Idő közben született egy AB döntés, ami kimondta, hogy nem 
szükséges egyedi szerződés megkötése.  
 
Jakab Júlia elmondja, hogy jogszabályi változás miatt szükséges a helyi rendelet módosítása. A 
törvény kötelező rendeleti pontokat is meghatároz. Fontos változás, hogy a kintlévőségek kezelését a 
NAV végzi. A rendeletnek tartalmaznia kell azokat a lerakóhelyeket, ahol a begyűjtött hulladékot a kft 
elhelyezheti. 
 
Dr. Hetényi Tamás a (9) bekezdés kizárólagosan az FKF lerakója van megnevezve. Kéri, hogy másik 
két lerakót is szerepeltessenek. Tudomása szerint úgy tervezik, hogy a kötelező lerakói díjat 
megszüntetik. A kintlévőség kezelésénél csak a 10.000 Ft feletti összegnél fordulhatnak csak a NAV-
hoz. Kéri, hogy a 10.000 Ft alatti tartozás esetében behajtó céghez fordulhassanak. 
 
A testület az előterjesztést a kiegészítésekkel együtt 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzat 37/2013. (…………….) Ök. rendelete 
a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 36/2002.(XII. 30.) 

Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
(1) A rendelet preambuluma helyére az alábbi szöveg kerül: 
„Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Hgt.). 35.§-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotta:” 
 
(2) 1. § (1) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép: 
„(1) Göd Város Önkormányzata a települési szilárd hulladékok rendszeres összegyűjtésére és 
elszállítására (továbbiakban együtt: gyűjtésre) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez.” 
 
(3) 2. § e./ pontja helyébe lép: 
„e./ közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített 
gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.” 
 
(4) 2. § f./ pontja helyébe lép: 
„f./ közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, mindenkori miniszteri 
rendelet előírásai szerint megállapított díj.” 
 
(5) 2 § az alábbi g./ ponttal egészül ki: 
„g./ hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, 
gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe 
veendő szolgáltatás” 
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(6) 3. § (3) bekezdése az alábbira módosul: 
„(3) A rendelet tárgyi hatálya: az ingatlanon keletkező települési szilárd halmazállapotú hulladék 
kezelésével kapcsolatos helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.”  
 
(7) A 3.§ (5) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 

„(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a beépítetlen ingatlan tulajdonosaira – a használatba vételi 
engedély kiadásáig - ha ott hulladék nem keletkezik.” 

 
(8) 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép: 
„(1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékok rendszeres 
összegyűjtésével és elszállításával a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ét (továbbiakban: 
közszolgáltató) bízza meg, kötelezi és egyben kizárólagos joggal ruházza fel a közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására. 
 
(9) 4.§ (2) bekezdése az alábbira módosul: 
„(2) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Göd város közigazgatási területén összegyűjtött 
kommunális hulladék ártalmatlanítására az FKF Zrt. dunakeszi hulladéklerakóját, ASA Magyarország 
Kft csörögi átrakó állomását, a Saubermacher Kft galgamácsai hulladéklerakóját, valamint az 
ugyancsak az FKF Zrt. tulajdonában lévő Fővárosi Hulladékhasznosító Művet jelöli ki.” 
 
(10) A teljes rendeletben a szolgáltató szó „közszolgáltató”-ra változik. 
 
(11) 5.§ (1) bekezdése az alábbira módosul: 
„ (1) A tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe venni és a 
miniszteri rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. Nem jön létre díjfizetési 
kötelezettség abban az esetben, ha az ingatlan beépítetlen és ott hulladék nem keletkezik.” 
 
(12) 5.§ (7) bekezdésből „az 1. számú mellékletben foglalt” szövegrész törlésre kerül. 
 
(13) 5.§ (8) bekezdésből a „ld. 1. sz. melléklet” szövegrész törlésre kerül. 
 
(14).6.§ kiegészül a (3) bekezdéssel 
„ (3) Az Önkormányzat díjmentesen biztosítja a közszolgáltatónak a települési ingatlanokhoz, azok 
tulajdonosaihoz tartozó, kezelésében lévő természetes személyazonosító adatokat a Hgt. 35.§-ban 
szabályozott körben.” 
 
(15) 10.§ (2) bekezdés c./ pontjának a helyére az alábbi szöveg kerül: 
„c./ A Közszolgáltató minden év november 30-ig benyújtja következő évi költségvetési tervét a 
képviselő-testülethez.” 
 
(16) A 11.§ kiegészül a (3) bekezdéssel 
„(3) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat fizet a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint. 
 
(17) 12. § (1) bekezdés szövegének helyére az alábbi szöveg kerül: 
„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása havonta történik, de a számlák 
negyedévente kerülnek kiküldésre.” 
 
(18) 12. § (5) bekezdés 2. mondatának helyébe az alábbi szöveg lép 
„A díjhátralék megfizetésével, behajtásával, kezelésével kapcsolatban a közszolgáltató a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz, valamint a 10.000 Ft alatti összeggel erre szakosodott behajtóhoz fordul.” 
 
(19) 23. § helyébe az alábbi szöveg kerül: 
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„A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási feltételekről és a mindenkori kötelezettségekről a 
tulajdonosokat a helyi média útján vagy egyedi értesítéssel tájékozatni. 
 

2. § 
 

(1) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
(2) A rendelet 6.§ (1) bekezdésből a c./ és d./ alpontok, a 7.§, a 8.§ (4) bekezdése, a 9.§, a 10.§ (4) 

bekezdése, a 19.§ (3) bekezdése és a 22.§ 2014. január 1-ével hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
 
 
   Markó  József                            dr. Szinay  József 
    polgármester                             címzetes főjegyző 
 
 
 
6./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Kft minden engedélyt beszerzett, 
kivétel az OHÜ minősítést. Az OHÜ vélhetően nem tudja kiadni a szükséges engedély, mivel nagyon 
nagy a leterheltség. Ezért felvették az illetékes hatóságokkal a kapcsolatot, akik a közszolgáltatást 
végző céget kijelölik, abban az esetben, ha nincs engedéllyel rendelkező cég. Kéri a határozati javaslat 
kiegészítését a kijelölés kérésével.  
 
Markó József kérdése, hogy miért nem lehet féléves vagy negyedéves részletben fizetni a díjat. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy az éves díjfizetés egy kedvezményes díjfizetés, ami a kft 
likviditását segítené elő, de jogilag megoldható a kérés. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy töröljék ki a havi szót a szerződésből.  
 
Markó József szerint az önkormányzatnak továbbra is kell támogatást biztosítani a kft részére.  
 
Jakab Júlia elmondja, hogy a szerződés a kormányrendelet alapján készült el. Ez alapján az 
önkormányzatnak nem keletkezik támogatási kötelezettsége. Jelenleg egy speciális helyzet van, ami 
miatt szükséges az önkormányzat támogatása.  
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy kerüljön törlésre a mondat.  
 
Hlavács Judit kéri, hogy ismertessék a PEKJB javaslatait. 
 
Dr. Pintér György ismerteti a PEKJB javaslatait.  
 
Markó József kérdése, hogy a lomtalanítás és a zöldhulladék szállítás is közszolgáltatás? 
 
Jakab Júlia elmondja, hogy igen közszolgáltatás és csak az adott közszolgáltató végezheti el.  
 
Markó József szerint a díjakat akkor a lakosságnak kell megfizetnie. 
 
Jakab Júlia elmondja, hogy a lomtalanítás költsége most is benne van a díjba.  
 
Markó József szerint a mostani szerződés alapján a zöldhulladék elszállításának költségeit is a 
lakosságnak kell kifizetnie a díjakban.  
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Dr. Hetényi Tamás javasolja, hogy a zöldhulladék elszállítását töröljék a szerződésből, hiszen az nem 
kötelező.  
 
Markó József szerint folyamatos pénzügyi problémát fog jelenteni a kft működése, ezért nagyon 
takarékosan kell majd működnie.  
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy a díjak korábbi meghatározásakor a költségeket fedezték a 
megállapított szemétdíjak. Azután viszont nagyon sok díj megemelkedett vagy bevezetésre került és a 
rezsicsökkentés miatt még csökkentek is a díjak.  
 
Markó József szerint ki kellene kötni, hogy a hitel felvétele csak átmeneti likviditás fedezetére 
szolgálhat és nem a hitel finanszírozására.  
 
Popele Julianna kifogása, hogy a pénzügyi tervben nincs meghatározva, hogy forintba vagy eFt-ban 
szerepelnek az összegek. Kérdése, hogy mi alapján jött ki a köztéri hulladékgyűjtő edények ürítésének 
költsége? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy a költségek figyelembe vételével határozták meg a díjat.  
 
Markó József kérdése, hogy ezt a feladatot is csak a közszolgáltató végezheti el vagy más is? 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy ennek utána kell néznie.  
 
Hlavács Judit szerint számolni kell azzal, hogy az önkormányzatnak továbbra is támogatnia kell majd 
a kft.  
 
Dr. Szinay József elmondja, ha a kft-nek nincs jogosítványa a zöldhulladék elszállítására, akkor a 
testületnek kell döntenie a szállításra.  
 
Jakab Júlia elmondja, hogy a közterületi hulladék gyűjtésére más szolgáltatóval is megállapodhat, de 
csak olyannal, akinek van erre engedélye.  
 
Dr. Pintér György kéri, hogy a mostani szerződést fogadják el, azzal, hogy januárban az esetleges 
jogszabályi változások figyelembe vételével kerüljön vissza a testület elé. Az elhangzott 
módosításokat, mint előterjesztő befogadja. 
 
A testület 7 igen, 1 tartózkodással az előterjesztést elfogadja 
 

202/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén a Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a képviselő-testület által jóváhagyott Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatói Szerződést megkösse: 

•  A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a közszolgáltatók az OHÜ minősítést 2014. június 
30-ig szerezzék meg. 

• A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megszerzi az OHÜ által kiadott minősítést. 
Felkéri a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a közszolgáltató cég kijelölése ügyében a 
szükséges intézkedések megtételére 
 (A szerződés a határozat melléklete) 
 

Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: folyamatos 
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7./ Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részére tagi kölcsön biztosításának 
lehetőségéről 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester   
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
Hlavács Judit szerint a tagi kölcsön takarékosabb megoldás, mint a hitelfelvétel. Mi indokolja az 50 
milliós összeget?  
 
Dr. Pintér György bízik abban, hogy ennél kevesebbre lesz szüksége a kft-nek, de sok még a 
bizonytalan tényező a kft működésével kapcsolatban. Az önkormányzat ezt a pénzt nem tudja lekötni, 
ezért kamatvesztesége jelentkezne, de amennyiben hitelt venne fel a kft, akkor nagyobb lenne a 
fizetendő kamat. A költségvetés elfogadásakor már látni fogják az összegeket, és akkor ez a keret 
csökkenthető lesz.  
 
Markó József szerint a havi számlázás nem gazdaságos, mivel sok lesz a költsége a kft-nek. 
Véleménye szerint értelmetlen ez a megoldás. 
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, több cégnél látta azt a módszert, hogy a havi számlát negyed évre előre 
kiküldi.  
 
Markó József számítást kér a havi számlázásra. 
 
Sipos Richárd kérdése, hogy miért két éves intervallumra tervezték az 50 milliós összeget és miért 
kölcsön címén adják? 
 
Markó József elmondja, hogy ezzel jobban nyomon tudják követni a társaság veszteségét.  
 
Hlavács Judit javasolja, hogy a tagi kölcsön összegét csökkentsék le.  
 
Markó József elmondja, hogy csak polgármesteri engedéllyel vehet fel kölcsönt, aminek igényét alá 
kell támasztani és havonta be fognak számolni a testületnek a felvételről. 
 
A testület az előterjesztést 7 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

203/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részére a kft folyamatos és zökkenőmentes működését 
biztosító, legfeljebb 50 millió Ft összegű tagi kölcsön keretet biztosít a 2014. évi költségvetés terhére, 
mely összeg betervezésre kerül Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében. 
A tagi kölcsön igénybevételére csak a folyamatos és biztonságos működéshez szükséges mértékben 
kerülhet sor. 
A tagi kölcsön keretből a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft által történő kölcsön felvételére a 
Polgármester engedélyével kerülhet sor. 
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződés aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
8./ Bozóky Gyula Alapítvány kérésének támogatása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester   
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Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

204/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy írja alá a Bozóky Gyula Alapítvány által elnyert pályázati támogatáshoz 
szükséges beleegyező és a részvételi nyilatkozatokat. Az alapítvány az 5637/1., 5637/2., 5641. és 
5646. hrsz.-ú területeken közösségi tér kialakításához nyert pályázati támogatást. 
Úgy dönt, hogy a nyilatkozatokban a főépítész helyett a környezetvédelmi ügyintézőt jelöljék meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
9./ Göd, 2690/9 hrsz-ú (Pesti út 95.) ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Kovács Balázs elmondja, hogy a testületnek állást kell foglalni a részletfizetésről valamint arról, 
hogy az árverési előleget átváltoztassák foglalóvá. A hitel felvétel a végleges adás-vételi szerződésben 
kerül rögzítésre.  
 
Markó József kérdése, hogy miért az önkormányzat vállalja a kerítés áthelyezését? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy azért, mert az árverési hirdetményben nem szerepelt a kerítés és a 
közművek áthelyezése.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy miért jobb az, ha részletfizetéssel vásárolja meg az ingatlant? 
 
Dr. Kovács Balázs elmondja, hogy azért mert addig nem kap hitelt, ameddig nem tud adás-vételi 
szerződést bemutatni. 
 
Csányi József kérdése, hogy a szerződésbe be lehet tenni azt, hogy csak a teljes vételár kifizetésekor 
veheti birtokba? 
 
Dr. Kovács Balázs elmondja, hogy ez a szokásos módszer. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy ha hitelből fizetni a teljes összeget, akkor miért kell több részletben 
fizetnie? 
 
Markó József egyetért azzal, hogy egy összegben fizessék meg a vételárat. 
 
Dr. Pintér György szerint, ha birtokba adják, akkor az önkormányzatnak nem lesz fenntartási költsége.  
 
Hlavács Judit támogatja azt, hogy egy összegbe fizessen a vevő és akkor kerüljön birtokba és a kerítés 
áthelyezését is a vevő fizesse meg. Véleménye szerint most nem tudnak végleges döntést hozni, hiszen 
lehet, hogy a most meghatározott feltételeket a vevő nem tudja elfogadni. 
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Dr. Kovács Balázs javasolja, hogy a testület adjon egy állásfoglalást és az után tudnak a vevővel 
tárgyalni. Az esetleges szerződés meghiúsulásra is lehet kikötéseket a szerződésbe belefoglalni. A 
szerződésbe konkrét határidőket kell meghatározni.  
 
Markó József javasolja, hogy adjanak egy ésszerű határidőt és akkor egyösszegben kelljen a vételárat 
kifizetni.  
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy március 31-ig tartsák fenn az ajánlatot.  
 
Markó József javasolja, hogy minden költség a vevőt terheli és a birtokba adás a teljes vételár 
kifizetésekor történjen.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt név szerinti szavazással, 7 igen, 1 tartózkodással 
elfogadja. 
 

205/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 2690/9 hrsz. alatt felvett, 
természetben 2131 Göd, Pesti út 95. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlant 
értékesíteni kívánja Berta Róbert 1071 Budapest, Damjanich u. 32. fsz. 5. szám alatti lakos részére 
22.000.000 Ft, azaz Huszonkettőmillió forint vételárért az alábbiak szerint: 

- a korábban árverési előlegként kifizetett összeg foglalóként kerül beszámításra, 
- a teljes vételár kifizetésére a végleges adás-vételi szerződés aláírását követő 90 napon belül 

kerül sor, 
- a tulajdonjogot Göd Város Önkormányzata a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 
- a közművek és a kerítés áthelyezése a vevő feladata,  
- az ingatlan birtokba adására a teljes vételár kifizetését követően kerül sor. 

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 38/2013. (……..) sz. 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 2690/9 hrsz-ú 2131 Göd, Pesti út 95. szám cím alatti kivett 
lakás, udvar minősítésű 529 m2 területű ingatlant törli.  
 

2.§ 
 
E rendelet ……………….-én lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 Polgármester Címzetes főjegyző 
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10./ Kincsem szobor állítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Kovács Balázs ismerteti az előterjesztést. Több tárgyalást folytattak a szobor elkészítésére, amire 
állami támogatást kapott az önkormányzat. A tervező most újabb árajánlatot adott az 
önkormányzatnak, ami 1,7 millió Ft-tal több, mint a korábban meghatározott. Mivel a művésznek 
beleszólása van a szobor helyének kiválasztásába, ezért azt is meg kell határozni. Ha a szobrot 
megrendeli az önkormányzat, akkor a kész szobrot augusztus 20-ára készíti el. Ha nem tudják 
felállítani, akkor meg kell határozni azt a helyet is ahol tárolni fogják. 
 
Hlavács Judit tudomása szerint az állami támogatás március 31-i felállításra szól. Ha nem készül el, 
akkor nem kell visszafizetni? 
 
Dr. Kovács Balázs elmondja, hogy egy évet még lehet halasztani a szobor felállítását.. 
 
Hlavács Judit legnagyobb kétsége, hogy hova fogják tenni a kész szobrot.  
 
Kovacsik Tamás szerint a városnak van egyfajta kötelezettsége az istálló felújításával kapcsolatban. 
 
Markó József szerint most üzletileg senkinek nem éri meg az épületet felújítani, saját erőből az 
önkormányzat csak bontani tud.  
 
Csányi József továbbra is támogatja a szobor készítését. Ideiglenes helyszínnek pedig a Nemeskéri 
kúria udvarát javasolja.  
 
Lenkei György javasolja a szobor elkészítését. Kérdése, hogy a művész mit szól a helyszínhez?  
 
Dr. Kovács Balázs elmondja, hogy a szobor majdnem 6 méter magas a talapzattal együtt. Most arról 
kell dönteni, hogy aláírják-e a szerzősét vagy sem. 
 
Kovacsik Tamás szerint meg kellene vizsgálni a Kormány Kincsem programját.  
 
Hlavács Judit szerint felelőséggel most nem vághatnak bele a szobor elkészítésébe.  
 
Lenkei György kérdése, hogy a szobrász hajlandó-e hozzájárulni a szobor mostani helyéhez? 
 
Dr. Kovács Balázs elmondja, hogy nem volt kifogása a helyszínnel kapcsolatban.  
 
Sipos Richárd javasolja, hogy a szerződésbe kerüljön bele a helyszín és csak az adóval emeljék az 
összeget. 
 
Hlavács Judit még mindig gondolkodna egy ideiglenes helyszínen.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a helyszínről, 15,4 millió Ft-os teljes összegről és a 4,5 millió Ft.  
átutalásáról kell most szavazni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a területen van egy kút is, amit figyelembe kell venni. 
Javasolja, hogy az út mögé kerüljön be a szobor. Véleménye szerint jobb lenne egy életszerűbb 
nagyságú szobor. 
 
Markó József összefoglalja, hogy a testületnek miről kell most szavaznia. (15,4 millióért, esetleges 
ideiglenes elhelyezés, 6 millió 75%-ának kifizetése) 
 
7 igen, 1 tartózkodással a testület a javaslatot elfogadja. 
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206/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy határozott, hogy a Kincsem szobor modelljének és a kész műnek az elkészítéséért és egyszeri 
felhasználásáért eredetileg meghatározott bruttó 14,8 millió forintos vállalkozói díjat 15,4 millió 
forintra emeli fel, azzal, hogy a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a modell elkészítéséért járó 
bruttó 6 millió forintból a szerződés aláírását követő 8 napon belül, de még 2013. év folyamán 
4 500 000 Ft. a művésznek kifizetésre kerüljön. A modell elkészítésének határideje a szerződések 
aláírásától számított 3 hónap, a kész mű felállításának határideje a modell elfogadásától számított 5 
hónap. A kész művet a gödi 2690/1 hrsz alatti ingatlanon kell felállítani, azzal, hogy a Kincsem istálló 
hasznosításának végleges befejezéséig a szobrot a művésszel előzetesen egyeztetett helyen kell 
ideiglenesen elhelyezni, amely helyszínt és a művész hozzájárulását a végleges szerződésben rögzíteni 
szükséges. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a modell és a kész mű megvalósítását 
tartalmazó szerződés aláírására. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
11./ Döntés a JAMH beruházási célú forrásátcsoportosításáról 
Előterjesztő: Kovács Krisztina ov. 
        Popele Julianna ov. 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Kovács Krisztina kéri, hogy a határozatba szerepeljenek az összegek is.  
 
Hlavács Judit kérdése, hogy miből takarították meg az összegeket? 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 8 igen szavazattal elfogadja. 
 

207/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy határoz, hogy hozzájárul a 138/2013. (XII. 12.) sz. PEKJB határozat alapján a JAMH emeleti 
vizesblokkjának felújításához szükséges 1,221 eFt többletbevétel és 2.323 eFt dologi kiadás 
felhalmozási kiadásra történő átcsoportosításához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  Mucsi László TESZ igazgató 
 
 
 
Markó József átadja az ülés vezetését Dr. Pintér Györgynek, mivel hivatalos elfoglaltsága van. 
 
Markó József elmegy. 
 
 
Egyebek 
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I./ Élelmezési norma és térítési díj változások 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Módosításként javasolja, hogy a rezsi helyett 174 Ft 
kerüljön beírásra és a 2014. évi költségvetés elfogadása után ez esetleg módosításra kerülhet. 
 
Hlavács Judit nem tudja elképzelni, hogy a megadott árakból ki tudják hozni a napi háromszori 
étkezést.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 7 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 39/2013 (XII………..) Ök. rendelete az Alapszolgáltatási 
Központ által nyújtott szolgáltatások, valamint a Konyhák által nyújtott étkezési 

nyersanyagnormák és étkezési térítési díjakról szól 38/2006. (XII.14.) sz. rendelet módosításáról 
 
1.§ 

 
A rendelet 7.§ helyébe az alábbi szöveg lép: 
A Németh László és Huzella Tivadar Általános Iskola Konyhái által az oktatási intézményben, 
valamint az Alapszolgáltatási Központban nyújtott gyermek és felnőtt étkezés nyersanyagnormái és 
térítési díjai 

Megnevezés Nyersanyag norma 
Ft/nap 

Bruttó térítési díj 
Ft/nap 

Óvodai gyermekétkeztetés 311 395 
Napközis gyermekétkeztetés, alsó tagozat 350 445 
Napközis gyermekétkeztetés, felső tagozat 370 470 
Bölcsődei étkezés (napi 4x-i étkezés) 295 375 
Menza alsó tagozat 181 230 
Menza felső tagozat 200 255 
Vendég étkezés (felnőtt menza)  220 220 + 174 + ÁFA 
Vendég étkezés (tízórai+ebéd) 305 305 + 174 +ÁFA 
Idősek klubja (napi 3x-i étkezés) 390 390 + 174 + ÁFA 
Szociális étkezés (ebéd) 220 220 + 174 + ÁFA 

 
2.§ 

Ezen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba 
 
 
 
 Polgármester  Jegyző 
 
 
 
II./ Héra alapítvány támogatása 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 7 igen szavazattal elfogadja. 
 

208/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Bordás Éva 2131 Göd, Előd u. 10. szám alatti lakos (a továbbiakban: támogatásra javasolt személy) 
áramdíj támogatás iránti kérelme tárgyában benyújtott, a Héra Alapítvány (1122 Budapest, Széll 
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Kálmán tér 16.) (a továbbiakban: Alapítvány) által 2/93. szám alatt nyilvántartásba vett és 
eredményesnek ítélt pályázat alapján, valamint a pályázati ismertető, illetve az Alapítvány hatályos 
kuratóriumi határozatának értelmében 1.000,- Ft, azaz egyezer forint összegű pénzbeli adományt 
állapít meg az Alapítvány javára. Az adomány fedezetéül Göd Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésében „átmeneti segélykeret” címen szereplő előirányzatot jelöli meg.  
Az adomány célja, hogy a támogatásra javasolt személy áramszámláján az Alapítvány által 
jóváhagyott 10.000,- Ft összegű támogatás jóváírásra kerüljön.   
A fentiek tekintetében felkéri a polgármestert, hogy az Alapítvánnyal a támogatásról szóló 
megállapodást kösse meg. 
Felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a támogatási megállapodás alapján 
az 1.000,- Ft összegű adománynak az Alapítvány Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00331649-00100003 számú bankszámlájára történő átutalásáról a következők szerint gondoskodjon. 
Az átutalás során a közlemény rovatban tüntesse fel az adományozó neve, címe és adószáma mellett a 
pályázat nyilvántartási számát, illetve az „adomány” szót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester,  
Hivatali felelős: Kovács Krisztina, Mészáros Tamás 
 
 
 
III./ Kastély Óvoda pótelőirányzata 
 
Dr. Pintér György ismereti az előterjesztést. 
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést. 
 

209/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Kastély Óvoda Fácán épületében a fűtéskorszerűsítéshez szükséges 81 ezer forint 
hiányzó forrást, valamint a Béke úti épület kazáncseréjének költségeit 545 ezer forint összegben 
pótelőirányzatként biztosítja az Óvoda részére.  
 
Forrás: feladattal nem terhelt felhalmozási célú tartalék 
 
Határidő: 2013. azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Mucsi László TESZ igazgató 
 
 
 
IV./ Szakáts kert Kft bérleti díjának módosítása 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Tudomása szerint a PEKJB-nek az volt a véleménye, hogy 
várják meg azt, hogy a Szakáts kert pályázat nyertese mikor kezdi meg a munkákat. Most csak abban 
kell dönteni, hogy márciusig halasztható legyen a bérleti díj fizetése.  
 
Hlavács Judit szerint, csak június 30-ig kell bérleti díjat fizetni, ezért most nem szükséges dönteni.  
 
 
 
V./ Döntés a Hulladékgazdálkodási kft 2013. évi működésének támogatásáról 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést.  
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A testület az előterjesztést 7 igen szavazattal elfogadja. 
 

210/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy határoz, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2013. évi működését 3.700 eFt-tal 
támogatja. 
A támogatás forrása: feladattal nem terhelt működési tartalék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
VI./ Javaslat a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőinek javadalmazására 
 
Dr. Pintér György ismerteti az előterjesztést. 
 
Hlavács Judit kérdése, hogy mi indokolja a bérek különbségét? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy Hetényi Tamás a korábbi bérét kapja meg, Sillóné pedig a korábbi 
bérénél jóval magasabbat kap. 
 
A testület 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja. 
 

211/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői részére az alábbi javadalmazást állapítja meg: 
Sillóné Kőműves Mónika:  240.000Ft/hó + 8.000Ft/hó cafetéria 
Dr. Hetényi Tamás:  443.300Ft/hó + 8.000Ft/hó cafetéria 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Markó József polgármester 
 
 
 
VII./ Pénzügyi tájékoztató 
 
Dr. Pintér György ismereti az Önkormányzat mai napi pénzügyi helyzetét, a lekötött betéteket és a 
számlán lévő összegeket, valamint az eddig befolyt adóbevételek.  
 
 
Dr. Pintér György bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni.  
 
A zárt ülést a testület 7 igen szavazattal elfogadja, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
 

K. m. f. 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
    polgármester           címzetes főjegyző 


