
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i (nyílt) ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: a Képviselő-testület soron következő ülése 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kovacsik Tamás képviselő jelezte távolmaradását. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat és az Egyebekben kiküldött napirendeket. Az Egyebek napirendi pontnál 
kiosztásra került még az a határozati javaslat, ami a CIB Banknál vezetett folyószámla-hitelkeret 
igénybevételéről szól. A 18. napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalni. Felkéri a jelenlévőket, hogy 
jelezzék, amennyiben az Egyebek napirendi pontban van hozzászólásuk. 
 
Dr. Pintér György: Ismertetni szeretné az önkormányzat és a hivatal pénzügyi helyzetét.  
 
Sipos Richárd: A 17. napirendi pontban tárgyalná a testület a könyvtárvezetői pályázat elbírálását, 
kéri, hogy ezt vegyék előre, tekintettel arra, hogy a pályázó a jelenlegi könyvtárvezetője, akinek a 
munkaügyi teendői lennének.   
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirendek tárgyalásáról és 
azok sorrendiségéről. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Könyvtárvezetői pályázatok elbírálása 
     Előterjesztő: Markó József polgármester  
      
2./ Helyi építményadó-rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
            Jakab Gábor  osztályvezető 
 
3./ Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester      
                          Dr. Kármán Gábor osztályvezető 
 
4./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző      
 
5./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző    
 
6./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Markó József polgármester     
 
7./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester    
 
8./ Közalkalmazottak cafeteria-juttatása  
     Előterjesztő: Markó József polgármester     
 
9./ Döntés az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltakról 
     Előterjesztő: Markó József polgármester     
 



 
10./ A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve 
      Előterjesztő: Markó József polgármester    
 
11./ A gödi 783 hrsz alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó szerződés  
       módosítása  
       Előterjesztő: Markó József polgármester     
 
12./ Szakáts-kert 2014. évi bérleti díjának módosítása 
       Előterjesztő: Markó József polgármester     
 
13./ 2014. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása 
       Előterjesztő: Popele Julianna ov.      
 
14./ Az Önkormányzat 2015. évi ünnepségeinek tervezete 
      Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester    
 
15./ Németh László Ált. Isk. és AMI részére tűzzománc kemence és szintetizátor beszerzéséhez szükséges     
      forrás biztosítása 
      Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester    
 
16./ Lámpás 92’ Közhasznú Alapítvány támogatása  
      Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző     
 
17./ Egyezségi megállapodás gödi 2769/21 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan  
       vonatkozásában 
       Előterjesztő: Markó József polgármester     
 
18. Egyebek: 
      I. Alapszolgáltatási Központ – pótelőirányzat biztosítása jubileumi jutalom kifizetésére 
          Előterjesztő: Simon Tamás képviselő 
     II. Folyószámla-költségtérítés 
          Előterjesztő: Markó József polgármester 
     III.MÁV Zrt. anyagi támogatásának elfogadása 
          Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
19./Döntés az Év Pedagógusa Díj, Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj, Göd Város Alkotó-és     
      Előadóművész Díj odaítéléséről /zárt ülés/ 
      Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester     
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Könyvtárvezetői pályázatok elbírálása 
 
Markó József: Egy pályázat érkezett be a jelenlegi könyvtárvezetője adta be határidőben a pályázatát, 
Szabóné Hegyi Valéria. A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság ma reggel tárgyalta a 
pályázatot.  
 
Sipos Richárd: A bizottság véleményezte és megállapította, hogy a pályázat a kiírási feltételeknek 
megfelelt. Javasolja a Képviselő-testületnek Szabóné Hegyi Valéria pályázatának elfogadását.  
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
 
 
 



 
140/2014.(XII.17.) sz. Ök határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
Elfogadja Szabóné Hegyi Valéria Göd Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére beadott 
pályázatát. A pályázat alapján a pályázót szakmailag alkalmasnak találta a vezetői 
megbízatás betöltésére.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2014. december 22-től öt év időtartamra Szabóné 
Hegyi Valériát (lakcím: 2120 Dunakeszi, Németh László u. 4/b.) bízza meg a Göd Városi 
Könyvtár vezetői álláshelyének betöltésével. A könyvtárvezető javadalmazása a Kjt. 
Szerint történik. 
  
Határid ő: 2014. december 22. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Markó József: Gratulál Szabóné Hegyi Valériának, kívánja, hogy a jövőben is hasonló színvonalú, jó 
vezetői munkát tudjon biztosítani.   
 
2./ Helyi építményadó-rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
            Jakab Gábor  osztályvezető 
 
Dr. Szinay József: A rendelet-módosításra azért került sor, mert az elhelyezkedési körzeteket 
módosítani kell.    
 
Jakab Gábor: Korábban 4 körzet volt. Ez a részletes rendelet-módosításnál 3 körzetté alakult, 
melyeken belül külterületi részek is vannak. A jogalkotói szándék ellenére a 4. körzetet kihagytuk, ezt 
állítjuk most helyre. A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a módosítási 
javaslatot. Elmondja, hogy stilisztikai javításokat is végeztek.  
 
Simon Tamás: A PEKJB tárgyalta, változatlan formában javasolta elfogadni.  
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az előterjesztést elfogadta.  

 
Göd város Képviselő-testületének  

 
34/2014. ( XII. hó 18. nap) önkormányzati  rendelete  

 
a helyi építményadóról szóló 37/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 26/ 2014. (XII. 

1. ) önkormányzati rendelet 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a) és h) pontjaiban, (2) bekezdésében valamint a helyi adókról 1990. évi C. törvény –a továbbiakban: 
Htv. -  4- . §-aiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következő rendeletet alkotja 

 
1.   § 

 



A helyi építményadóról szóló a 37/2006.(XII. 14.) Ök. rendelet - a továbbiakban: Ér. -  
módosításáról szóló 26/ 2014. (XII.1.) Ök. rendelet –a továbbiakban: Érm. - 4. § (1) bekezdésének 
Ér. 5. § (1) bekezdésének felvezető szövegrészét tartalmazó szövege 
 
„ (1) Az éves adó mértéke nem üzleti célt szolgáló belterületi épület esetében”  

 
szövegrész helyett a  

  
„(1) Az éves adó mértéke nem üzlet célt szolgáló épület esetében”  
 

szöveggel lép hatályba  
 

2. §   
 

Az Ér.  módosításáról szóló Érm. - 4. §-ának Ér. 5. § (2) bekezdését tartalmazó (1) bekezdése a  
 

„(2) A település belterületén található, üzleti célt szolgáló épületek, épületrészek utáni éves  
építményadó mértéke körzetek szerinti elhelyezkedés valamint adótárgy fajták szerint 
differenciált.” 

 
szövegrész helyett a   

 
„(2)  A településen található, üzleti célt szolgáló épületek, épületrészek utáni éves építményadó 

mértéke körzetek szerinti elhelyezkedés valamint adótárgy fajták szerint differenciált.” 
 

szöveggel lép hatályba  
 

3. §  
 

Az Ér. módosításáról szóló Érm.  4. §-ának  - Ér. 5. § (3) bekezdését megállapító (2) bekezdése a  
 

„(3)  A (2) bekezdésben leírtak alapján a város a belterületén található üzleti célú épületek 
tekintetében I-II-III számozásokkal ellátva, az alábbi közterületeket magába foglaló  
körzetekre oszlik, a körzetek szerinti felosztást ábrázoló várostérképet a rendelet 
melléklete tartalmazza” 

szövegrész helyett a   
 

„(3)  A (2) bekezdésben leírtak alapján a város a területén található üzleti célú épületek 
tekintetében I-II-III-IV. számozásokkal ellátva, az alábbi közterületeket, 
területrészeket magába foglaló körzetekre oszlik, a körzetek szerinti felosztást 
ábrázoló várostérképet a rendelet melléklete tartalmazza” 

 
        szöveggel lép hatályba 

 
4.  § 

 
               Az Érm. 5. §-ának 2. pontja a 

 
 „2. A 3/B § (1) bekezdésének felvezető részében az „épületben” szövegrész helyébe  a 

lakásban „ 
szövegrész helyett a   

 
az „ahol egyedül él és ahol más személynek sem lakó- sem tartózkodási helye nincs„ 
szövegrész helyébe az  „ahol egyedül él és ahol más személynek sem lakó- sem 
tartózkodási helye nincs, a lakás után „ 



 
                     szöveggel lép hatályba. 
  

5.  § 
 

Nem lép hatályba az Érm. 
 
 

a.) 4. § (1) bekezdésének Ér. 5. § (1a) bekezdését megállapító rendelkezése  
b.) 4. § Ér. 5. § (5) bekezdését megállapító (3) bekezdése   
c.) 5. § -ának Ér. 5. § (4) bekezdésének szövegét módosító 5. pontja valamint 
d.) 6. § -ának e) pontja  

6.  § 

E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.  
 
 
                   Markó József         dr.  Szinay József 

     polgármester         címzetes főjegyző 
 
 
3./ Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester, Dr. Kármán Gábor osztályvezető 
 
Dr. Pintér György: A rendeletet kell módosítani a feladatok változása miatt. Az előterjesztésben 
szerepel egy határozati javaslat is.  
 
Lenkei György: A Szociális Bizottság tárgyalta a módosítást és támogatta. 
 
Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta és elfogadta a 
javaslatokat. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadta el az 
előterjesztést.  
 

Göd Város Önkormányzatának 35/2014. (XII. 18.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló 7/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendelet 12.§ (2) bekezdése e) pontja helyére az alábbi szöveg kerül: 
e) alternatív napközbeni ellátások 
 

2.§ 
A rendelet 13.§ helyére az alábbi szöveg kerül: 
„(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a következő alternatív 
napközbeni ellátásokat nyújtja: 
a) korrepetálás, amely a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélkörébe tartozó gyermekek tanulmányainak 

segítése, valamint magántanulói státuszba került tanulók felkészítése 
b) pszichológiai tanácsadás, amely a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélkörébe tartozó gyermekek 

pszichés fejlődésének segítése 
c) nyári napközis tábor, amely a Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatás, célja gödi 

családok segítése gyermekük napközbeni felügyeletében 



(2) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatások a szociálisan rászoruló ügyfelek részére díjmentesek.  
(3) Ezen § értelmezésében szociálisan rászorulónak minősülnek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő családok gyermekei.” 
 
 

3.§ 
Ezen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 
                   Markó József                                                                       dr. Szinay József 
                    polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
 

 
141/2014. (XII.17.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
2015. január 1. napjától az Alapszolgáltatási Központ álláshely létszámát 20 főben állapítja 
meg, az alábbiak szerint: 
● Intézményvezető: 1 fő 
● Idősek Klubja: 3 fő 
● Szociális étkeztetés: 2 fő 
● Házi gondozás – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 6 fő 
● Gyermekjóléti Szolgálat: 4 fő 
● Családsegítő Szolgálat: 4 fő  
 
 
Határid ő: 2015. január 1. 
Felelős: Markó József polgármester, Füle Jánosné Alapszolgáltatási Központ vezetője 

 
 
 
4./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
       Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző    

Dr. Szinay József: Az elmúlt testületi ülésen az önkormányzat teljes Szervezeti és Működési 
Szabályzatát elfogadták. Ezt követően az ÁROP pályázat kapcsán eljáró szervezetfejlesztő cég tett 
javaslatot a rendelet módosítására, ennek a beépítéséről van szó, ez tulajdonképpen a valóság 
leképezése. 

Simon Tamás: A PEKJB tárgyalta, támogatta a rendelet módosítását. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadta el az 
előterjesztést.  

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2014. (XII. 18.) sz. rendelete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
33/2014. (XII. 01.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 2.§- a az alábbi (2)-(3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) A képviselő-testület alapítói és fenntartói jogkörében  
a.) jóváhagyja az intézményei éves terveit és azok módosításait  



b.) az a) pontban leírtak figyelembe vételével évente beszámoltatja az intézményei vezetőit az 
elvégzett feladatokról. 
 
(3) A képviselő-testület önkormányzati alapítói jogkörében a kizárólagos vagy többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok  
a) vezető tisztségviselőit kinevezi 
b) felügyelő bizottságának tagjait megválasztja valamint 
c) üzleti tervét jóváhagyja és a társaságokat beszámoltatja.” 
 

2.§ 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
   polgármester         címzetes főjegyző 

 

5./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése 
    Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Dr. Szinay József: A polgármester úrral együttesen nyújtották be az elmúlt testületi ülésre a hivatal új 
felépítési javaslatát, melyet a Képviselő-testület elfogadott. Ez polgármesteri-jegyzői normatív 
utasításban elkészült, ezért a már érvényét vesztett SZMSZ-t hatályon kívül kell helyezni. 

Simon Tamás: A PKEJB tárgyalta, javasolták a módosítást. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadta el az 
előterjesztést.  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII. 18.) sz. rendelete a Gödi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, ügyrendjéről szóló  

11/2013. (V.31.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

1.§ 
 
A Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, ügyrendjéről szóló 11/2013. 
(V.31.) sz. rendeletet hatályon kívül helyezi. 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
   polgármester          címzetes főjegyző 

 
 

5./2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Markó József polgármester 



 

Markó József: Az év közben megvalósult dolgoknak a technikai átvezetéséről van szó a rendelet-
módosításban.  

Simon Tamás: A PEKJB egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbiak szerint fogadta el 
az előterjesztést. 
 

 Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2014. (XII.19.) rendelete  
Göd Város Önkormányzat 2014. évi 2/2014. (III. 06.) számú költségvetési rendeletének módosításáról  

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 06.) számú 
rendeletét (továbbiakban: R): 
 

1.§ 
 
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
 
             A) Költségvetési bevételi főösszegét                2 895 541 ezer forintban 
             B) Költségvetési kiadási főösszegét 2 954 563 ezer forintban 
             C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -59 022 ezer forintban 
             D) Belső finanszírozásának bevételi összegét          
                (előző évi pénzmaradványok 2014. évi költségvetési  
                   tervezetben igénybevett összege)                                       263 079 ezer forintban 
             E) Külső finanszírozásának bevételi főösszegét (Betét megszünt.)870 000  ezer forintban  
             F) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét  
                      (hitelek és kötvény tőketörlesztése)                                                      204 057 ezer forintban 
             G) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (betét elhely.) 870 000 ezer forintban 

    állapítja meg. 
 
(2) A költségvetés főösszege 4 028 620 ezer forint. 
(3) Működési többlet 13 201 ezer forint, a felhalmozási hiány 72 223 ezer forint. 
(4) A belső finanszírozás bevétele 263 079 ezer forint. 
(5) A működési többlet, a külső és belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt. 
 

2. § 
 

 A R 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
. A R mellékletét képező 1.-14/2. számú mellékletek helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei lépnek. 

 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. november 1-től kell alkalmazni. 

 
 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
          
 



6./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 

Dr. Pintér György: Az előterjesztés szöveges része volt kiküldve, az ülésen a számszerű adatok is ki 
lettek osztva. Alapvetően nem szorultak változtatásra az összegek, a szociális étkeztetésről nem 
döntöttünk, az a költségvetéssel egyidejűleg lesz ez módosítva. 

Simon Tamás: A bizottság ezzel a változással támogatta az előterjesztést. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadta el az 
előterjesztést.  

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014. (XII.18.) sz. rendelete  
az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások, valamint 

 a Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormák és étkezési térítési díjakról szóló  
38/2006. (XII. 14.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 7. §-a az alábbiakra módosul: 
 
„7.§. 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) Bruttó térítési díj  
Óvodai gyermekétkeztetés 291 370 Ft/nap 
Napközis gyermekétkeztetés, alsó tagozat 350 445 Ft/nap 
Napközis gyermekétkeztetés, felső tagozat 370 470 Ft/nap 
Bölcsődei étkezés (napi 4x-i étkezés) 295 375 Ft/nap 
Menza alsó tagozat 181 230 Ft/nap 
Menza felső tagozat 200 255 Ft/nap 
Vendég étkezés (felnőtt menza)  220 590 Ft/adag 
Vendég étkezés (tízórai+ebéd) 305 700 Ft/adag 
Idősek klubja (napi 3x-i étkezés) 390 390 + 206 + ÁFA 
Szociális étkezés (ebéd) 220 220 + 206 + ÁFA 
 

2.§ 
 
A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
polgármester      címzetes főjegyző 

 

7./ Közalkalmazottak cafeteria-juttatása 
     Előterjesztő: Markó József polgármester 

Markó József: A felhasználási módot tartalmazta az előterjesztés. 
 



Simon Tamás: A PEKJB tárgyalta. 
 
Sipos Richárd: Ez most növekedés, vagy csökkenés, a korábbi évhez képest? Ez nem derül ki. 

Dr. Szinay József: bruttó 200 eFt-ról csökken le egy kb. bruttó 120 eFt-os összegre.  

Markó József: Tavaly is az egyeztetéseken 150 eFt-ról volt szó, de végül mégis a 200 eFt maradt. Ezt 
nem kötelező adni a törvény szerint, az idén csökkenteni kellett.  

A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbiak szerint fogadta el az 
előterjesztést. 

 
142/2014. (XII.17.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Az önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 2015. január 1-től 
személyenként évi 96.000 Ft + járulékai összeget állapít meg cafeteriára, amely az alábbiakra 
használható fel: 

- havi 8.000 Ft Erzsébet utalvány, vagy 
- lakáshitel törlesztése, vagy 
- továbbtanulás, vagy 
- ezek kombinációja. 

 
Felkéri a Településellátó Szervezeti Igazgatóját valamint az intézményvezetőket, hogy a 
közalkalmazotti cafeteria éves összegét a 2015. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Határid ő: 2015. január 30. 
Felelős: Markó József polgármester 
             Rataj András TESZ Igazgató 
  Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
8./ Döntés az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltakról 
     Előterjesztő: Markó József polgármester 

Dr. Szinay József: A 2011-es év végén az ÁSZ ellenőrzést tartott több, mint 60 városban. Ezt a 
vizsgálatot utóellenőrzés formájában 2014 év elején megtette. Két tucat megállapításra volt szükséges 
intézkedési tervet létrehozni. A vizsgálat célja volt, hogy a feladatok megvalósítása mennyiben 
szolgálta a pénzügyi alapok megszilárdulását. Az ÁSZ a pénzügyi helyzetet stabilnak értékelte. Ezt 
követően a legnagyobb adófizetőnk távozott, majd ezt követte a hitelek visszafizetése alóli mentesítés. 
Az előterjesztés tartalmazza a négy intézkedési tervnél javasolt számvevőszéki módosítást.  
 
Simon Tamás: December elején érkezett az anyag, a PEKJB támogatta a javaslatot.  
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést. 

 
143/2014. (XII.17.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
felkéri a jegyzőt, a pénzügyi osztályvezetőt és a TESZ igazgatóját, hogy  

1. a pénzügyi adatok folyamatos elemzésére, a költségvetés kiadási-és bevételi 
előirányzatainak tekintetében az előírt monitoring jelentés bevezetésére kerüljön sor, 



2. a hasznosítható vagyontárgyak hasznosítási módjáról, és a hasznosítás határidejére 
készüljön javaslat, 

3. az elkészült, a pénzügyi rendre és annak ellenőrzésére vonatkozó belső szabályzatot 
léptessék hatályba, 

4. az elfogadott belső kontrollrendszer szabályzatához részletes eljárásrendet dolgozzanak 
ki. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
   Kovács Krisztina pénzügyi ov.  
               Rataj András TESZ igazgató 
 

9./ A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve 
     Előterjesztő: Markó József polgármester 

Markó József: Kérdése a testület tagjaihoz, hogy a van-e valakinek észrevétel, vagy javaslata, amivel 
kiegészítené a munkatervet. 

Simon Tamás: A PEKJB támogatta az előterjesztést. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést. 

144/2014. (XII.17.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
A képviselő-testület 2015. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

2015. január 22. A Magyar Kultúra Napja 
Duna-part Nyaralóházak 

Színházterme 

 
2015. január 28. 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. január 20. 16 óra 
 

2015. február 25. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. február 17. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ A 2014. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2014. évi működéséről 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előadó: Simon Tamás PEKJB elnök 
Véleményező bizottság: PEKJB 



 
5./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
 
6./ Beszámoló a Közterület-felügyelet 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: VKB, PEKJB 
 
Egyebek 
 
 

2015. február 25.  Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja 

JAHM, Kopjafa 

 
 

2015. március 14.v.15.  1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emléknapja 

Kossuth tér, Petőfi tér, Nemeskéri 
kúria 

 
2015. március 25. 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. március 17. 16 óra 
 
1./ Göd Városi Kommunikációs Kft és a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi 
üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Dombi Lászlóné ügyvezető 
        Dr. Hetényi Tamás ügyvezető 
Véleményező bizottság: PEKJB 
2./ A közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Egyebek 
 
 

2015. április 29. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. április 21. 16 óra 
 
1./ 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ Tájékoztató a 2014. 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 2014. évi 
beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Dombi Lászlóné ügyvezető 
        Dr. Hetényi Tamás ügyvezető 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4./ Gazdasági program és fejlesztési terv elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 



Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
Egyebek 
 
 
 

2015. május 27. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. május 19. 16 óra 
 
Kastély Központi Ővoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Egyebek 
 
A képviselő-testület közmeghallgatása 
 
 

2015. június 4. Trianoni megemlékezés, Nemzeti összetartozás 
napja 

Országzászló (Alsógöd) 

 
 

2015. június 24. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. június 16. 16 óra 
 
1./ Göd Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
2./ A közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Egyebek 
 
 

JÚLIUS - AUGUSZTUS TANÁCSKOZÁSI SZÜNET 
 

2015. augusztus 19. Államalapító Szent István király napja Feneketlen tó 
 

2015. szeptember 23. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. szeptember 15. 16 óra 
 
1./ Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3./ Wigner Jenő ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázaton 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 



4./ A közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Egyebek 
 
 

2015. október 22. 1956-os forradalom és szabadságharc 
emléknapja 

JAHM,  Kincsem park 

 
 

2015. október 28. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. október 20. 16 óra 
 
1./ A Polgármesteri Hivatal év végi munkarendjének megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Egyebek 
 
 

2015. november 25. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. november 17. 16 óra 
 
1./ Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2./ Városi ünnepségek tervezete 2016. évre 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
Egyebek 
 
 

2015. december 4. Mikulás  JAHM Színházterem 
 
 

2015. december 16. 
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. december 9. 16 óra 
 
1./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
Véleményező bizottság: valamennyi bizottság 
 
2./ Intézményi térítési díjak módosítása 
Előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató 
Véleményező bizottság: PEKJB, SZB 
 
3./ Közterület-használati díjtételek módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
4./ Buszközlekedés viteldíjainak módosítása  
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság:  PEKJB 



 
5./ Az „Év Pedagógusa Díj” és „A Művészetért és Kultúráért Díj” odaítélése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök  
Véleményező bizottság: KOSB 
 
 
6./ 2016. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
7./ A közterület-felügyelet beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Egyebek 
 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 

10./ A gödi 783 hrsz alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó  
       szerződés módosítása  
       Előterjesztő: Markó József polgármester 

Markó József: Tavaly kiírtunk egy pályázatot a Szakáts-kert és a Kincsem Istálló területének 
hasznosítására. A pályázatoknál győztest hirdettünk, de még nem kötöttünk szerződést. Tárgyalások 
folynak arról, hogy a szerződés 40 éves használatra lenne megkötve. A vállalkozó szándéka még 
fennáll. Az épület erősen romossá vált, a pályázó megépíti az első 20 évben, a második 20 év az 
értékcsökkenésre menne, ezután kerülne az önkormányzat tulajdonába. A 40 év igen hosszú időnek 
tűnik, ráadásul. A határozati javaslat nem erről szól, hanem a jelenlegi horgásztó működtetőinek a 
megbízása a jelenléttel, nem határozva meg bérleti díjat, a területen a jelenlét, felügyelet biztosítva 
legyen.  

Sipos Richárd: Ha volt egy pályázat, akkor meddig lehet húzni a szerződéskötést? 

Markó József: Nincs időhúzás, az álláspontok közelítése a fontos. A 40 évet soknak tartja, azért is, 
mert a terület lezárásra kerülne, most mindenki látogathatja.  

Sipos Richárd: A pályázatban 40 év volt kiírva, akkor ezen nem lehet változtatni. 

Dr. Szinay József: A vállalkozó beadott egy szerződés tervezetet, melynek számos pontja egyeztetésre 
szorul. 

Sipos Richárd: A TESZ szállítja el a hulladékot, ezt át kellene írni a Hulladékgazdálkodási Kft-re. 

Simon Tamás: Jól előkészített szerződést láthattak a bizottsági ülésen, javasolták az előterjesztés 
elfogadását.  

Markó József: Felmerült a Búzaszem Általános Iskola részéről is az igény az épület hasznosítására. A 
pályázó az egész területet lezárná, 40 évre.  



Pinczehelyi Tamás: Javaslata, hogy vonjuk vissza a pályázatot és írjon ki az önkormányzat új 
pályázatot, van erre elég ok ezek szerint. Átgondoltabban kellene kiírni, a 40 év valóban sok, szinte 
tulajdonba kerül át. 10-15 évre javasolja, de 40-re nem. Kitételként szerepelhet, hogy a szerződés 
meghosszabbítható.  

Markó József: Ezt kérdéses, hogy betegyék. Egy szerződés akkor is meghosszabbítható, ha nem kötik 
ki. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést.  
 

145/2014. (XII.17.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a gödi 783 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2131 Göd, Vécsey utca 1. szám alatt 
található, 41877 m2 alapterületű, úttörőtábor megjelölésű önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan egy – a korábbi bérleti szerződésben meghatározott - részét határozott időre, 2015. 
június 30-ig a Szakáts-kert Kft. kezelésébe adja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Juhász Anita vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

11./ Szakáts-kert 2014. évi bérleti díjának módosítása 
      Előterjesztő: Markó József polgármester 

Markó József: A most lejárt szerződés alanyai 2010-ben kapták meg a horgásztó használati jogát. 
Akkor viták voltak a régi bérlővel, a Gödi Horgász Egyesülettel, kérdéses volt, hogy a tóban mennyi 
hal volt. A Horgász Egyesület és az új bérlőknek is ráfizetéses volt a horgásztatás, viszont a rájuk 
hárult feladatokat vállalták. Nem látja az előterjesztésben, hogy hány hónap bérleti díjat engedne el az 
önkormányzat. 

Simon Tamás: 8 hónapról, 255 eFt-ról van szó. 

Markó József: Elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

Dr. Pintér György: A PEKJB döntés, illetve a javaslat az ülés előtt kiosztott anyag 93. oldalán 
található. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést.  
 

146/2014. (XII.17.) Ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
a 81/2010. (VII.07.) számú határozata alapján a Szakátskert Kft-vel 4 éves határozott 
időtartamra megkötött szerződés alapján fizetendő 2014. évi bérleti díjból 8 hónapot elenged, 
mivel a 2010. szeptember-2011. május időszakban a hasznosításban akadályoztatva volt. 
 
 



 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József 
Hivatali felelős: Juhász Anita  

12./ 2014. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

Popele Julianna: Formai a tervnek a módosítása, a le nem folytatott projekteket törölni kell a tervből. 

Simon Tamás: A PEKJB elfogadásra javasolta. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést.  
 

147/2014. (XII.17.) Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Göd Város 
Önkormányzata 2014. évi 1. számú módosított közbeszerzési tervét az alábbiak szerint: 
 

Göd Város Önkormányzata 
2014. évi 1. számú módosított közbeszerzési terve 

 
Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

 
Építési 
beruházás 

Göd, Kusché Ernő utca – Vécsey Károly 
utca – Tompa Mihály utca, Attila utca 
útépítése, csapadékvíz rendezése 

Nemzeti  HKN tárgyalás 
nélküli 

Árubeszerzés „Kastély Központi óvoda bővítése 
100 férőhellyel” (KMOP-4.6.1.-11-
2012-0040) projekt keretében 
bútorok beszerzése   

Nemzeti HKN tárgyalásos 

Árubeszerzés „Kastély Központi óvoda bővítése 
100 férőhellyel” (KMOP-4.6.1.-11-
2012-0040) projekt keretében 
játékok beszerzése   

Nemzeti HKN tárgyalásos 

 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jegyző 

13./ Az Önkormányzat 2015. évi ünnepségeinek tervezete 
      Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 

Dr. Pintér György: Javasolja a címsorból a KOSB határozat megjelölést kihúzni.  

Sipos Richárd: A KOSB ülés után érkezett a Retro Ady Klub javaslata,  kérelme arra vonatkozóan, 
hogy az önkormányzat vegye fel a jövő évi városi ünnepségek körében, 2014. szeptember 19-re 
Felsőgöd megalakulásának 100. évfordulóját, emléknapként.  



Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról a most említett kiegészítéssel. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést.  
 

148/2014.(XII.17.) sz. Ök határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi ünnepségtervezetet 
elfogadja és a 2015. évi városi ünnepségek megrendezését, az alábbiak szerint határozza meg: 
 

 Hivatalos 
dátum 

Városi 
megemlékezés 

dátuma 
Rendezvény neve 

Ünnepsé
g  

fajtája  

Ünnepség helyszíne Résztvevők, fellépők 
(iskolák, óvodák) 

2015. január 22. 
csütörtök 

2015. január 22. 
csütörtök 

A Magyar 
Kultúra Napja 

Városi 
Duna-part Nyaralóházak 

Színházterme 
Kincsem Óvoda 

 

2015. február 25. 
szerda 

2015. február 25.  
szerda 

Kommunizmus 
Áldozatainak 
Emléknapja 

Nemzeti 
JAHM, Kopjafa - 

2015. március 
15.  

vasárnap 

2015. március 
14.v.15.  

szombat v. 
vasárnap 

1848-49-es 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

Kossuth tér, Petőfi tér, 
Nemeskéri kúria (?) 

Huzella Tivadar Általános 
Iskola 

 
(Megj: 2016. március 15. Gödi 

Németh László Ált. Iskola) 

2015. június 4.     
csütörtök 

2015. június 4. 
csütörtök 

Trianoni 
megemlékezés, 

Nemzeti 
összetartozás 

napja 

Nemzeti 

Országzászló (Alsógöd) Búzaszem Általános Iskola 

2015. augusztus 
20. csütörtök 

2015. augusztus 
19. 

 szerda 

Államalapító 
Szent István 
király napja 

Nemzeti 

Feneketlen tó Gödi Németh László Ált. 
Iskola 

Huzella Tivadar Ált. Iskola 
Búzaszem Általános Iskola 

2015. szeptember  
19. szombat 

 Felsőgöd 
megalakulásának 

emléknapja 
Városi  

Felsőgöd  

2015. október 23. 
péntek 

2015. október 22. 
csütörtök 

1956-os 
forradalom és 
szabadságharc 

emléknapja 

Nemzeti 

JAHM, 
 Kincsem park 

Huzella Tivadar Ált. Iskola  
Gödi Németh László fúvósok 

2015. december 
6. vasárnap 

2015. december 
4. 

 (péntek) 
Mikulás Városi 

JAHM Színházterem - 

 

Határid ő: folyamatos 
Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester 

Markó József: Az elmúlt években zenekarokat hívtunk az aug. 19-re, a jövő évit is most kellene 
lekötni, jelentős összegekről van szó, milliós, dönthetünk a helyi együttesről. Bruttó másfél milliót 
jelent. Ez mérlegelés tárgya. Ez majd egy döntési helyzet lesz, csak tájékoztatásként mondta. 

 

 



14./ Németh László Ált. Isk. és AMI részére tűzzománc kemence és szintetizátor beszerzéséhez 
szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 

Dr. Pintér György: Ismerteti az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodásának pénzügyi 
helyzetét. Ezután visszatér a napirendhez és a Németh László Ált. Iskola és AMI fenntartója a KLIK, a 
szülők által befizetett művészetoktatási tandíjak is oda folynak be, amiből a KLIK 30 %-ot visszatérít. 
A második részletet is megkaptuk, ebből szeretnénk az iskola részére a tűzzománc kemence és egy 
szintetizátor megvásárlását fedezni. 

Markó József: A két dolog összesen 430.870,-Ft.  

Lenkei György: A zenekar díjazás nélkül az összes felkérésnek eleget tesz, mindenképp támogatja a 
javaslatot. Kérése, hogy a pénzügyi osztály intézkedjen arról, hogy a kedvezményezett még a 
karácsonyi ünnepek előtt megkapja ezt az összeget.  

Pinczehelyi Tamás: Támogatja a javaslatot. Kérdése, hogy a tűzzománc kemence hány wattos, és hová 
tudják elhelyezni? 

Dr. Pintér György: A most üzemelő kemence helyére, ami magántulajdonban van. 

Simon Tamás: A PEKJB javasolja az előterjesztés elfogadását, a pénzügyi forrás biztosított.  

Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy Lenkei György kiegészítésével szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést.  
 

149/2014.(XII.17.) sz. Ök határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóvá hagyja a Németh László Általános 
Iskola és AMI részére, a TESZ által történő eszközbeszerzéseket az alábbiak szerint:  

- egy darab YAMAHA NP-V60 Piaggero hordozható szintetizátor bruttó 120.990.-  
- egy darab ST 11/1100 tz típusú tűzzománc kemence bruttó 309.880,-  összesen 430.870 ,- 

Ft értékben.  
 

Forrás:  A Németh László Általános Iskola és AMI diákjai által befizetett térítési és tandíjakból 
a KLIK Dunakeszi Tankerületi által befizetett térít ési és tandíjakból a KLIK Dunakeszi 
Tankerülete által visszautalt összeg.  
 
A testület felkéri a Pénzügyi Osztályt arra, hogy - amennyiben lehetőség van rá – intézkedjen 
arról, hogy a beszerzéshez szükséges összeg már 2014. december 23. előtt rendelkezésre álljon.  
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgató és a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
művészeti igazgató helyettese 

 

 

 



 

15./ Lámpás 92’ Közhasznú Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 

Dr. Nagy Atilla: A támogatás polgármesteri keretből lesz finanszírozva, mivel alapítványról van szó, 
szükséges a Képviselő-testület jóváhagyó határozata.  
 
Markó József: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést.  
 

150/2014. (XII.17.) sz. Ök határozat 
 
LÁMPÁS '92 Közhasznú Alapítvány kiállításának támogatása 
 
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a LÁMPÁS '92 Közhasznú 
Alapítvány 2014. évi képzőművészeti alkotótábor munkáiból rendezendő kiállításának költségei 
fedezésére a polgármesteri keret terhére 100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást kapjon.  
 
Felkéri a jegyzőt a támogatási szerződés előkészítésére, a polgármestert annak megkötésére. 
 
Felelős:  - dr. Szinay József c. főjegyző 
  - Markó József polgármester 
Határid ő: azonnal 

 

16./ Egyezségi megállapodás gödi 2769/21 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megjelölésű      
        ingatlan vonatkozásában 
        Előterjesztő: Markó József polgármester 

Markó József: 2006-ban eladott Jegenye utcai telek sorsa a mai napig sincs rendezve. Az eljárások 
folynak. Az egyik vevő Kis Csaba szerette volna beépíteni a telkét. A mostani előterjesztést arról szól, 
hogy a vételárat és kamatot, az ügyvédi díjat és egyéb költséget vissza kell fizetnie az 
önkormányzatnak. A telek jogi sorsa rendezetlen az erdészeti hatósággal perben állunk. A vevő 
megunta a 8 évi várakozást, ez a pénz jár neki. 

Simon Tamás: A PEKJB az egész témát, jogi hátteret megtárgyalta. Az ügyvéd és a főépítész 
tájékoztatást adott az ügyről, hosszú folyamat eredménye a mai döntés, de ezt a régóta húzódó ügy 
sikeres lezárása érdekében javasolja meghozni.  

Dr. Szinay József: A pénzügyi fedezet megvan, mert ez az összeg a 2014. évi költségvetésbe 
betervezésre került. 

Pinczehelyi Tamás: Sajnálatos, hogy a dolog ide jutott. Az elővásárlási jog biztosítása miért van 
benne, ha a vevő kártalanítva lesz? 

Bertáné Tarjányi Judit: Az elővásárlási jogot akkor kéri, ha a telek önkormányzati tulajdonba kerül 
építési telek lesz és nem erdő. Ha majd egy értékes telek lesz, akkor ismét értékesíthetővé válik. A 
tulajdonviszony rendezése bíróság előtt folyamatban van. 



Simon Tamás: A bizottság javaslatában az elővásárlási jog nem szerepelt.  

Dr. Pintér György: A kiosztott anyag 79. oldalán található a módosított határozati javaslat, amiben 
nem szerepel már az elővásárlási jog. Javasolja, hogy erről szavazzon a testület.  

Markó József: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak erről a javaslatról.  
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést.
  

151/2014. (XII.17.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a gödi 2769/21 hrsz. alatt 
nyilvántartott 1087 m2 kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra vonatkozóan Kiss Csaba 
Tibor által előterjesztett, a fenti ingatlanra vonatkozó vételtől történő elállási jogot az 
önkormányzat nevében fogadja el. Az elállással összefüggésben Kiss Csaba Tibor részére az 
alábbi jogcímeken, az alábbi összegeket fizeti meg: 
- 21 000 000 Ft vételár, 
- 11 560 366 Ft késedelmi kamat (2014. december 19-ig) 
- 390 000 Ft kerítés értéke (szakértői vélemény alapján), 
- 830 000 Ft ügyvédi munkadíj (32/2003 IM rendelet alapján), 
-   70 000 Ft költségtérítés (becslés alapján). 
 
Összesen: 33 850 366 Ft 
 
Forrás: 2014. évi költségvetés 
Felhatalmazza a Polgármestert az egyezségi megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Juhász Anita vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
17. Egyebek: 

• Alapszolgáltatási Központ részére pótelőirányzat biztosítása  

Dr. Pintér György: A költségvetés tervezésekor nem jelezte a program, hogy 30 éves jubileumra 
jogosult van az Alapszolgáltatási Központnál, ezt utólag be kell emelni a költségvetésbe.  

Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést.
  

152/2014. (XII.17.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.003.554 Ft pótelőirányzatot biztosít az  
Alapszolgáltatási Központ részére, jubileumi jutalom kifizetéséhez. 
 
Forrás: 2014. évi költségvetésben feladattal nem terhelt működési tartalék  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző  



 

• II. Folyószámla-költségtérítés 
 

Dr. Szinay József: A Pénzügyi Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén ismertetésre került 
azt, hogy pénzügyi lehetőség van a közalkalmazottaknál és a köztisztviselőknél a folyószámla 
igénybevételéhez, a jogszabályban meghatározott 1000,-Ft-os hozzájáruláshoz. Ezen kívül pénzügyi 
forrás áll rendelkezésre az intézményi bérmegtakarításokból és többletbevételekből jutalom 
kifizetésére, amihez 26.375 eFt biztosítására van szükség.   

Simon Tamás: A PEKJB tárgyalta, és támogatja, mert meg van rá a fedezet. 

Sipos Richárd: Akkor ez az óvodai, bölcsődei, és szociális dolgozókat is érinti.  

Markó József: Igen. Felkéri a testület tagjait a szavazásra. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést.
  

153/2014. (XII.17.) sz. Ök határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztisztviselők és 
közalkalmazottak részére: 
1. folyószámla használati díj hozzájárulást biztosít, visszamenőlegesen a 2011-2014-es évekre, 
havi bruttó 1.000,-Ft értékben. (arra az időszakra biztosítja, amikor a köztisztviselő, illetve a 
közalkalmazott önkormányzati jogviszonyban állt.) 
2. a Polgármesteri Hivatal illetve az intézményi bérmegtakarítás, valamint az intézményi 
többletbevételek terhére lehetőséget biztosít jutalom kifizetésére.  
3. Az 1 és 2. pontban meghatározottakra bruttó 26.375 eFt + járulékai előirányzatot biztosít.  
4.Amennyiben egy intézménynek nem lenne elegendő forrása a költségtérítés kifizetéséhez, 
abban az esetben a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézmények között a 
szükséges előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ  
igazgató, intézményvezetők 

• III. MÁV ZRT anyagi támogatásának elfogadása  

Markó József: A parkolók és peronok tisztítása városi érdek, aminek folyamatosan meg kell felelni. 
Javasolja a szoros elszámolással kapott összeg igénybevételét. Az állomásokon a karbantartást az 
önkormányzat végzi majd az elkövetkezendő 1 évben.  

Simon Tamás: Az alsógödi állomásnál évek óta tartó problémát oldana meg. Támogatja a határozati 
javaslatot.  

Sipos Richárd: A felsőgödi állomás is hasonlóan elhanyagolt, ez egy szégyenfolt volt, bízik a 
rendezettebbé tételben.  

 

 



 

Markó József: A felsőgödi részen a bokrokat kivágattuk, évente sokszor nyírják a területet, ez 
gondozottabb. A ligetesítő munka folytatását tervezzük, mert várhatóan, akkor már a szemetet sem 
teszik le. Civil javaslat volt, hogy a környék polgármesterei nézzék végig a vonatról a településeket, 
hogyan látszódnak és egy idegen számára milyen képet mutat. A felsőgödi állomásnál van egy épület, 
ami MÁV területen van, valamikor MÁV dolgozók lakhattak ott. Ennek a területnek a rendezéséről a 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság adhatna javaslatot.  

Pinczehelyi Tamás: A gödi állomásnál is rendbe kellene hozni a területet, mert ott az új óvoda és a 
parkolás is változást kívánna. Ezt a terület is rendezettebbé lehetne tenni. Ebben javasol lépéseket 
tenni. Az ott lévő iparterület nagy része gazos, gondozatlan. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést.
  

154/2014. (XII.17.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MÁV Zrt. 5.100.000,-Ft-os 
támogatását Alsógöd megállóhely, Göd állomás és Felsőgöd megállóhely környékének, valamint 
a határos közterületeknek a tisztántartása, parkosítása, park karbantartása, virágosítás, 
virággondozás, kommunális hulladékgyűjtés, hó- és síkosság mentesítés és ezek érdekében helyi 
önkéntes munka szervezésére. 
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a MÁV Zrt. által küldött támogatási szerződést a 
szükséges átdolgozás után aláírja. 

Határid ő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester 
             Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Lenkei György: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közép Gödön lévő MÁV-házban laktak emberek, 
akiknek az elhelyezésében segítséget nyújtottak.   

• IV. CIB Bank folyószámlahitel szerződés hosszabbítása 

Markó József: A hitelkeret 350 mFt. Tavaly sem használtuk. A döntés az idei keret jövő évi 
fenntartását jelenti. Felkéri a testület tagjait a szavazásra. 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést.
  

155/2014. (XII.17.) sz. Ök határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CIB Bankkal 2014. január 
01-2014. december 31. között fennálló folyószámlahitel szerződésben szereplő hitelkeret összegét 
változatlan feltételekkel kívánja igénybe venni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 



 

Markó József: A 18. napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalni, felkéri ezért a testület tagjait, hogy 
szavazzanak a zárt ülés megtartásáról. 

A testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 18. napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalják. 

Markó József polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 
Markó  József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 

 

 

 


