JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésén a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése
Sipos Richárd előre jelezte távolmaradását. Dr. Pintér György kimegy.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előadó: Forró Gábor PEKJB elnök
2./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2013. évi működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba rendőrkapitány
3./ Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Markó József polgármester
4./ Az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
5./ Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
6./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2013. évi tevékenységéről és a társulási megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
7./ Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Nagy Atilla aljegyző
8./ A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
9./ A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
10./ 2690/4 hrsz út megosztása és a 2690/1 hrsz telek határrendezés (Kincsem)
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
Egyebek
I./ Pénzügyi beszámoló
II./ Állami fenntartású köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

III./ Kóczán Mór vándordíj adományozása
IV./ Jánosi település támogatása
Dr. Pintér György visszajön.
Markó József bejelenti, Hlavács Judit jelezte, hogy a felügyelő bizottsági tagságáról lemond. Kéri, ha
van valakinek javaslata, akkor azt tegye majd meg. Felmerült a GSE részéről, hogy az ukrajnai
testvértelepülést támogassa az Önkormányzat is. Az adósságrendezés utolsó papírjai is aláírásra és
megküldésre kerültek.

1./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előadó: Forró Gábor PEKJB elnök
Forró Gábor elmondja, hogy a vagyon-nyilatkozatokat minden képviselő szabályszerűen, határidőben
leadta.
A testület a tájékoztatót 10 igen szavazattal elfogadja.
11/2014. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A képviselői vagyon-nyilatkozatok leadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

2./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2013. évi működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba rendőrkapitány
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Tóth Csaba nagyon szívesen válaszol a kérdésekre. Elmondja, hogy a mostani beszámoló már más
szerkezetű, mint a korábbiak.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB a jelentéseket megtárgyalta.
Kovacsik Tamás észrevételezi, hogy a tavalyi esztendő második felében többször találkoztak gyalogos
járőrrel, akit mostanában már nem látnak. Ez a jelenlét újra elindításra kerül?
Tóth Csaba elmondja, tervezik a gyalogos jelenlétet tavasztól.
Hlavács Judit szerint határozottan nőtt a rendőrség eredményessége.
Tóth Csaba még nem teljesen elégedett a teljesítménnyel, de azt már megfelelőnek tartja és azt is,
hogy a lakosság közérzete jobb. A várható bővülés miatt még két körzeti megbízottat szeretne hozni.
A testület a beszámolót 10 igen szavazattal elfogadja.

12/2014. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

3./ Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Dr. Szinay József elmondja, hogy a költségvetési főösszeg lényegesen kisebb, mint korábban volt. Ez
több összetevőből adódik, melyeket ismertet. A legnagyobb adófizető körüli bizonytalanság hatással
lehet a város gazdálkodására. Eddig még hivatalos és egyértelmű tájékoztatást nem kaptak a cégtől.
Dr. Pintér György elmondja, hogy megérkezett a könyvvizsgálói jelentés, amelyből felolvassa a záró,
véleményező részt.
Dr. Szinay József elmondja, hogy hivatalosan február 28-ával rendeződik le az adósságkonszolidáció.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendeletet a kiosztott
anyagban szereplő módosításokkal együtt, melyeket ismertet.
Dr. Pintér György elmondja, hogy valamennyi intézményvezetővel konzultáltak a költségvetéssel
kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy az időben beérkezett és elfogadott módosítások már
szerepelnek a költségvetésben. A Kincsem Óvoda anyaga, ami a továbbképzések támogatására
vonatkozik csak tegnap este érkezett be, így ez még nem szerepel a tegnap délután kiküldött
változatban. A költségvetéssel kapcsolatban két képviselői indítványt tesz. Egyrészt javasolja, hogy a
Kincsem Óvoda költségvetésében 400 eFt kerüljön be a kötelező továbbképzésre, aminek a fedezete a
feladattal nem terhelt költségvetési tartalék. Másrészt a TESZ költségvetésébe be van tervezve a
felújítási kiadás a strandra 17.664 eFt-tal. Javasolja, hogy mind a bevételi, mind a kiadási oldalt ezzel
az összeggel csökkentsék. Kérdése a Jegyzőhöz, hogy a módosító javaslatokat, mint az anyag készítője
befogadja-e? Végül jelzi, hogy a költségvetéshez egyéb módosító javaslat sem szóban, sem írásban
nem érkezett.
Dr. Szinay József elmondja, hogy a fentebb ismertetett módosító javaslatokat befogadja.
Forró Gábor elmondja, hogy a bizottsági ülésen a tagok részéről mindössze néhány technikai jellegű
módosítási javaslat érkezett és az előterjesztő azokat is befogadta.
A testület a rendelet-tervezetet a kiegészítéssel együtt 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III. 06.) rendelete
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
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 a következőket rendeli el:

1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri
Hivatalra, a Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)
(15)

2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
A) Költségvetési bevételi főösszegét
2 473 529 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét
2 750 802 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)
-277 273 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét
(előző évi pénzmaradványok 2014. évi költségvetési
tervezetben igénybevett összege)
277 273 ezer forintban
E) Külső finanszírozásának bevételi főösszegét (hitelfelvétel)
0 ezer forintban
F) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét
(hitelek és kötvény tőketörlesztése)
0 ezer forintban
állapítja meg.
A költségvetés főösszege 2 750 802 ezer forint.
Működési többlet 41 374 ezer forint, a felhalmozási hiány 318 647 ezer forint.
A belső finanszírozás bevétele 277 273 ezer forint.
A működési többlet, a külső és belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási
hiányt.
A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat csoportonkénti összegeit az 1. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
A 3. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési,
felhalmozási célú bevételi (3. oszlop) és kiadási (6. oszlop) előirányzatokat "mérlegszerűen".
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek, a működési célú
pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. számú melléklet 3. oszlopa
szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek, a felhalmozási célú
pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait az 5. számú melléklet 3. oszlopa
szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások, a működési célú
pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa
szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások, a felhalmozási célú
pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa
szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett 2014. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a
8. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./1. számú melléklet
3. oszlopa szerint határozza meg.
Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó
Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./2. számú melléklet 3.
oszlopa szerint határozza meg.

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

(1)

A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./1. számú
melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a
Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./2.
számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt forrásonkénti
előirányzatok összegeit az 1. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város
Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti
előirányzatok összegeit a 2. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város
Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.
A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének
tervezett felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet szerint határozza meg.
Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint
határozza meg.
A 2014. évi közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet szerint határozza meg.
A helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított
adókedvezményeket és -mentességeket a 13. számú melléklet szerint határozza meg.
Göd Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésének többéves kihatással járó
kötelezettségeit a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási,
kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.
Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási,
kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg.
3. §
A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:
1. Göd Város Önkormányzata
2. Gödi Polgármesteri Hivatal
3. Településellátó Szervezet (TESZ)
Önállóan működő intézmények:
4. Göd Város Kincsem Óvoda
5. Göd Város Kastély Óvoda
6. Göd Város Állandó Területi Bölcsőde
7. Göd Város Alapszolgáltatási Központ
8. Göd Városi Könyvtár
9. József Attila Művelődési Ház

4.§
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kifizethető jutalom mértékét nulla forintban állapította
meg.
5. §
A 2014. évi költségvetés végrehajtási szabályai
(1)
(2)
(3)

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a
polgármester hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési
intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások
teljesítésére.
Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében a tervezett bevételek
elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt
előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.
A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az
ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzatmaradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával
vállalhatnak.
A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő
intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási
jogkörrel látja el.
Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői
előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a
többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével
az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan
működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását – a polgármester által előzetesen
jóváhagyott pénzellátási terv alapján – biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások
esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével
lehet.
A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek
teljesüléséhez köti.
A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2014. évben összesen 16 000
eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá
megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
A Képviselő-testület a 2014. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait – ha szükséges
– a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső
határa 1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a
Polgármester dönt.
350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület
jóváhagyása szükséges.
A 2014. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.
A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.
A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell
szabályozni.
A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére
használható fel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 6. számú
mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.
6. §
Költségvetési előirányzatok változtatása

(1)
(2)
(3)

A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha
év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni
haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az
önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint
kerül sor, de legalább:
a)
az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
b)
a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(4)

A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell
az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat
eredményező képviselő-testületi döntések,
f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
7. §
Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében,
illetve az átruházott jogkörök szabályozása

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének
és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok
közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1)
bekezdés c) – f) pontját) saját hatáskörben tartja.
A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a
Képviselő-testület vállalhat.
8. §
A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít
előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:
a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven
felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,
b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven
felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat
felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
c) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret”
jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
d) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott
pénzügyi keretek – az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti
előirányzat módosítások tekintetében,
e) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott „Körzetfejlesztési
támogatás” jogcímek – az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - feladatra
történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
f) az e rendelet felhatalmazása alapján a 9.§-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a
bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester,
Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások
tekintetében,
g) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott Svájci – Magyar
Együttműködési Program, valamint a Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046
számú pályázat megvalósításához szükséges kiadási előirányzatának jogcímek feladatra
történő átcsoportosítása miatti módosítások tekintetében.
Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül – ide nem értve a 8. számú mellékletben
tervezett tartalékokat – előirányzat-módosítási jogot biztosít a Szociális Bizottságnak a
Polgármesteri Hivatal valamint az Önkormányzat kiadásai között szereplő Ellátottak pénzbeli
juttatásai sorában jóváhagyott feladataikat és hatásköreiket érintő kiadási jogcímek közötti
előirányzat átcsoportosítások esetében.

(3)

A 8. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat
változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását
megelőzően - a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.
9. §
Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett
előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
a.)
a Polgármester a Civil Tanács javaslata alapján határoz az e rendelet 6. számú
mellékletben szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében.
b.)
Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 6.
számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
I. „Művészeti és Civil alap”,
II. „Gödi Művészek támogatása”,
III. „Gödi hangversenyek támogatása”,
IV. „Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családostól program
támogatása”,
V. „Violin Alapítvány- Gaude Kórus támogatása”,
c.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási
jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
• „Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete”,
d.)
a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási,
felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek
tekintetében:
• „Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,
e.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási
jogkörrel az e rendelet 2. és 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek
tekintetében:
− a Göd Város Önkormányzata cím dologi kiadásai között szereplő
„Környezetvédelmi feladatok”
− a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,
f.) a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú
mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
− „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”.
A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.
Civil szervezet támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület
jóváhagyásával folyósítható.
A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek
előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.
Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek
számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális
ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a
számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó
ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy
támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre
nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel
kell szólítani a támogatás visszafizetésére.
10. §
Előirányzat - módosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél

(1)

A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület jóváhagyása
mellett – felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi

(2)
(3)
(4)

(5)

működési bevételi összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben
foglaltakra figyelemmel.
A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási
igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési
szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját
hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól
előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt
előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző
önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül
kezdeményezi, a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan
működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben
történő engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett
önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.
Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben
jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet
korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
11. §
Vegyes rendelkezések

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire
biztosítási szerződést köthet.
Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével
hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselőtestület engedélyével csatlakozhatnak.
Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel,
kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és
nem fogadhatnak el.
A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati
törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó,
valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
Kezességet a Képviselő-testület vállalhat.
Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő
szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások
kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási
számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes
kiadások teljesítését.
Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközeit – a központi
költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető
pénzintézetnél, számlavezető pénzintézeten kívül betétként elhelyezheti.
12. §
A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

(1)

(2)

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan
követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár
nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- Göd Város Önkormányzatát érintően a Polgármester jogosult.
Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz
kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

13. §
Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének bevételi
előirányzatai
2. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
3. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege
4. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Önkormányzat címen
belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú
pénzeszközátvételek
5. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Önkormányzat címen
belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú
pénzeszközátvételek
6. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Önkormányzat címen
belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú
pénzeszközátadások
7. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Önkormányzat címen
belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú
pénzeszközátadások
8. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi tartalékainak előirányzatai
9./1. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Önkormányzat címen
belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
9./2. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Településellátó
Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
10./1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Önkormányzat címen
belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
10./2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Településellátó
Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
11. sz. melléklet
Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján
biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek
12. sz. melléklet
Kimutatás a 2014. évre tervezett közvetett támogatásokról
13. sz. melléklet
EU támogatással megvalósuló projektek a 2014. évi költségvetésben
14. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi előirányzatainak
tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
15. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése kiadási előirányzatainak
tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
16. sz. melléklet
Intézmények létszámadatai
17. sz. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
15. §
Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

4./ Az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. A módosításra az egyszerűbb eljárás miatt van szükség.
A testület 10 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 3/2014 (II. 28.) sz. az önkormányzat által nyújtható szociális
ellátásokról szóló 8/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 22.§ (4) bekezdése az alábbi mondatokkal egészül ki:
„A térítési díj csökkentése és elengedése iránti kérelmet – a csatolandó iratokkal együtt - az
intézmény vezetője felé kell benyújtani, aki 15 napon belül környezettanulmányt készít, majd a
kérelmet javaslatával együtt megküldi a Bizottság részére. A kérelemhez készített javaslatban az
intézmény vezetője szerepelteti a kérelmező által – jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint –
fizetendő személyi térítési díj összegét is.”
2.§
Ezen rendelet a 2014. március 1-én lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

5./ Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III. 06.) sz. rendelete az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 23.) sz. Ök. rendelet
módosításáról
1.§
A rendelet az alábbi Preambulummal egészül ki:
„Preambulum
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:”
2.§
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

6./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2013. évi tevékenységéről és a társulási megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a kistérség lassan megszűnik, hiszen kilépett
Fót és Mogyoród is. Célszerű a kapcsolatot Dunakeszivel továbbra is fenntartani, hiszen vannak olyan
tevékenységek, amelyek így olcsóbbak a két város részére. Ilyen a szúnyogirtás, a gyepmesteri
szolgáltatás. Tervezik még a szociális ellátás esetleges együttes megoldását is, de csak akkor, ha
jelentős megtakarítást jelent a városnak.
Lenkei György elmondja, hogy már voltak erre kísérletek és felmérések, de már akkor sem vezetett
eredményre, mivel Gödnek szélesebb a szociális ellátásra, mint a környező településeknek.
A testület a beszámolót 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
13/2014. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Dunakeszi Kistérség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Markó József elmondja, hogy a társulási megállapodást Fót kilépése miatt módosítani kell.
Rábai Zita kérdése, hogyan van szabályozva a kilépés a társulásból? Fót vitatja a korábbi
kötelezettségvállalásokat?
Dr. Szinay József elmondja, hogy az orvosi ügyelet miatt van vita a kistérség és Fót között.
A testület a társulási megállapodás módosítását 9 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
14/2014. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
Melléklet: Társulási megállapodás változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szövege. A
módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

7./ Beszámoló a Közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Nagy Atilla aljegyző

Markó József elmondja, hogy a közterület felügyelet munkája folyamatos átalakítás alatt van. Jelenleg
is átmeneti az állapot, hiszen új kollégák vannak. Tárgyalásokat folytatnak egy közterületi szoftver
megvásárlásáról és beüzemeléséről. Amennyiben megfelelő ajánlat érkezik, akkor azt a testület elé
fogják hozni.
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. A 2013-as év nem volt a legjobb éve a közterületfelügyeletnek. Ennek első sorban személyi problémái vannak. A felügyelet vezetője megbetegedett és
helyette visszahívásra került egy korábbi közterület-felügyelő. A másik régi kolléga pedig átment
Vácra. Ezért jelenleg teljesen új a személyi állomány. A mostani megbízott vezető is nyugdíjba készül,
ezért helyére is új embert kell majd felvenni.
Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB megtárgyalta a beszámolót és elfogadta, de kritikákat
megfogalmazott. Kifogásolták a behajtások számát. Javasolja, hogy sok szoftvert nézzenek meg, mert
többféle van a piacon.
Hlavács Judit szerint a szoftver annyira jó, mint amennyire azt használni tudják. Véleménye szerint
emberre akkor is szükség van, ha az informatikai rendszert használják. Törekedni kell arra, hogy a
szabálysértéseket szankcionálják és ezzel bevételhez jussanak.
Markó József elmondja, hogy a városban a legtöbb szabálytalanság a parkolásokból adódik. A
zöldkataszter még a mai napig nem működik megfelelően, annak ellenére, hogy a teljes vételár
kifizetésre került. A hirdetőtáblákkal kapcsolatban már több lépést tettek, a nem megfelelőek lassan
felszámolódnak.
Dr. Szinay József szerint a közterület-felügyelet jelenléte is már megelőző hatású lehet.
A testület a beszámolót 10 igen szavazattal elfogadja.
15/2014. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A közterület-felügyelt 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

8./ A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
16/2014. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A képviselő-testület 201/2013. (XII. 18.) sz. Ök. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A munkaterv szerinti testületi ülések napjai:
2014. március 19.
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. március 11. 16 óra

2014. április 16.
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. április 8. 16 óra
2014. május 21.
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. május 13. 16 óra
2014. június 18.
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. június 10. 16 óra
JÚLIUS - AUGUSZTUS TANÁCSKOZÁSI SZÜNET
2014. szeptember 17.
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. szeptember 9. 16 óra
2014. október 22.
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. október 14. 16 óra
2014. november 19.
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. november 11. 16 óra
2014. december 10.
Előterjesztések leadásának határideje: 2014. december 2. 16 óra
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Lenkei György kimegy.
9./ A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja.
17/2014. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.24.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a szavazatszámláló bizottságba az alábbi tagokat választja meg:
001 szavazókör
Nyilas Árpádné
Vincze Dánielné
Bimbó Mihályné

Szamos u. 20.
Fürdő u. 19.
Kraszna u. 7.

St. Hubertus Étterem

002 szavazókör
Véninger Sándor
Szekeres Józsefné
Deák Józsefné.

József Attila Művelődési Ház
Kölcsey F. u. 18.
Damjanich u. 12.
Arany J. u. 22.

003 szavazókör
Küllős Józsefné
Pató Istvánné
Lőrincz Judit

Hétvezér u. 17.
Török I. u. 2/a
Pesti út 8.

Kastély Központi Óvoda

004 szavazókör
Leitner Béláné
Szádóczky Istvánné
Lázárné Szalai Mária

Polgármesteri Hivatal
Dózsa Gy. u. 21.
Katona J. u. 7.
Szeder u. 24.

005 szavazókör
Kozma Miklósné
Galambos István
Brumár György

Németh László Ált. Isk.
Regős u. 38.
Napsugár u. 23.
Jósika u. 11.

006 szavazókör
Lugosi Márta Mária
Patócs József
Havasné Udvary Zsuzsanna

Németh László Ált. Isk.
József u. 9.
Kolozsvári u. 26.
Otthon u. 42.

007 szavazókör
Kovács Györgyné
Kertész János
Sikes Kálmán

Deák F. u. 104.
Révay u. 29.
Árpád u. 2/a

008 szavazókör
Majoros Erikné
Komáromi Róbertné
Tímárné Veres Erzsébet

Óvoda, Lenkey utca
Turista u. 25.
Csalogány u. 12.
Ady E. u. 68

009 szavazókör
Albert Pál
Kissné Erdélyi Zsuzsanna
Homoki Gáborné

Sajó u. 1.
Balassi B. u. 9.
Zrínyi u. 8.

010 szavazókör
Kis-Simon László
Szaszák Györgyné
Zsezserán Sándor

Ipoly u. 2.
Tóth Á. u. 27.
Tóth Á. u. 35/b

011 szavazókör
Köröskényi Antalné
Gulyás Béláné

Orvosi rendelő, Cserfa utca
Kölcsey F. u. 27.
Kiss J. u. 33.

012 szavazókör
Rosenzweig Mihály
Markó Éva
Ács Sándor Péterné

Huzella Tivadar Ált. Isk.
Nagy I. u. 9.
Tanács köz 5.
Szt. István u. 17.

013 szavazókör
Erdész Ildikó
ifj. Erdész Imre
Zsóriné Józsa Julianna

Polgármesteri Hivatal
Szt. István u. 30.
Szt. István u. 30.
Dózsa Gy. u. 27/A

Óvoda, Lenkey utca

Újtelep, Orvosi rendelő

St. Hubertus Étterem

014 szavazókör
Szajbert Dóra
Kopász Sándor
Győrvári Ferencné

Szeder u. 16/a
Terv u. 11.
Bocskai u. 26.

Németh László Ált. Isk.

015 szavazókör
Major Zsuzsanna
Kovács Miklósné
Szinay Lilla

Németh László Ált. Isk.
Erzsébet u. 13.
Kisfaludy u. 14.
Madách u. 8.

016 szavazókör
Román János Péter
Jónás Zsófia

Széchenyi u. 2.
Deák F. u. 126.

017 szavazókör
Szabó Sándorné
Reményi László
Boda Ilona

Kádár u. 13.
Terv u. 43.
Vadőr u. 1/B

Póttagok
Frey Lászlóné
Boda Tamás
Reményi Lászlóné
Nádasi Jenőné
Havas Eszter
Nagy Gabriella
Joó Beatrix

Cserfa u. 15.
Szilvás u. 16.
Terv u. 43.
Fácán u. 14.
Otthon u. 42.
Nemeskéri. u. 87.
Villamos u. 3.

Ady Klub

Szivárvány Bölcsőde

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

10./ 2690/4 hrsz út megosztása és a 2690/1 hrsz telek határrendezés (Kincsem)
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.
Lenkei György visszajön.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
Göd Város Önkormányzatának 5/2014. (II. 06.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek
helyi védelméről szóló 11/1999.(IV. 06.) sz. Ök. rendelet módosításáról:
Általános rendelkezések:
1.§
Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 11/1999.(IV.06.) sz. Ök. rendelet a
Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala nyilvántartásában Göd belterület 2690/1 hrsz. alatti
ingatlant helyi védelem alá vonta. Az ingatlan helyrajzi száma a földrészlet határrendezése miatt az

ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerül. Ugyanakkor az ingatlan új helyrajzi számot kap 2690/11 hrszon, így a védelmet ezen új helyrajzi számra kell kiterjeszteni.
2.§
A rendelet 9.§ (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„9.§(1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3.§(1) bekezdése alapján, a
Kincsen Közösségi Házat (ingatlan hrsz: 2690/11) alábbi elemeit helyi egyedi védelem alá helyezi:
a) beépítés jellege
b) az épület belső udvari karaktere, főbb elemei (tetősík, nyílások, szénafeldobók).”
3.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgármester

Címzetes főjegyző

Göd Város Önkormányzatának 6/2014. (III. 06.) sz. rendelete az Önkormányzati vagyon
hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök.
rendelet módosításáról
1.§
Helyrajzi szám
2690/1
2690/4
2690/11
2690/10
2690/12

Művelési ág
Gazdasági épület
udvar
Saját használatú út
Gazdasági épület
udvar
Saját használatú út
Saját használatú út

Terület m2
2282

és

605
és

2543
96
248

Megjegyzés
Telekalakítás
miatt
törlésre kerül
Telekalakítás
miatt
törlésre kerül
Korlátozottan
forgalomképes
Forgalomképtelen
Forgalomképtelen

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

Polgármester

Címzetes főjegyző

18/2014. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatal nyilvántartásában Göd belterület 2690/1 hrsz-ú „kivett
és gazdasági épület megjelölésű, valamint a 2690/4 hrsz. alatt felvett „kivett saját használatú út”

megjelölésű ingatlan határrendezésére és megosztására vonatkozóan elhatározza a telekalakítást a
CARTOPED Kft. által 13-28/2013. munkaszám alatt elkészített és a jelen határozat mellékletét képező
változási vázrajzban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint:
Hrsz.
2690/1

Változás előtt
Műv.ág
Min.o Terület
.
Ha/m2
Kivett és
--0,2282
gazdasági
épület

AK

Hrsz.
2690/10
2690/11

2690/4

Kivett
sajáthasznál
atú út

----

Összesen

0,0605

2690/12

Változás után
Min. Terület
o.
Ha/m2
Kivett
0,0096
sajáthasználatú
út
Kivett és
0,2543
gazdasági épület
udvar
Műv.ág

Kivett
sajáthasználatú
út

0,2887

Szolgalmi és
egyéb jogok

Változatlan
(ELMÜ
vezetékjog
90 m2)

0,0248
0,2887

Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére, valamint
arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Göd Város Önkormányzatát Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
képviselje.
Hozzájárul ahhoz, hogy a kialakításra kerülő 2690/10, 11., 12 hrsz-ú ingatlanok megjelölése a
változási vázrajznak megfelelően kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba feltüntetésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
Hivatali felelős: Popele Julianna

Egyebek
I./ Pénzügyi beszámoló
Dr. Pintér György ismerteti az önkormányzat mai napi pénzügyi helyzetét.

II./ Állami fenntartású köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése
Dr. Nagy Atilla ismereti az előterjesztést. Az Ifjúság utcai kiegészítő épületet ezzel a döntéssel venné
használatba az iskola és a vonós tanszék megjelenne a Huzella iskolában is.
A testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadja.
19/2014. (II. 26.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága egyetért a
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumában a
székhely feladatellátását szolgáló vagyon adatainak pontosításával a következők szerint: Helyrajzi
száma pontosítva: Göd 4362, 1459/61, 1459/62, hasznos alapterülete pontosítva: 3884 m2 +110 m2,
tehát összesen 3994 m2.

Egyetért továbbá a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2131 Göd,
Petőfi S. u. 48. telephelyén már meglévő alapfeladat alábbiak szerinti bővülésével, pontosításával:
vonós tanszakkal történő bővülés, mely létszámnövekedést nem eredményez.
Felkéri a Képviselő-testületet a fenti vélemény megerősítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni, mivel
kitüntető cím adományozásáról szól.
A testület 10 igen szavazattal elfogadja a zárt ülést.
Markó József ezt követően átadja az ülés vezetését Dr. Pintér György részére és elmegy.
Dr. Pintér György javasolja, hogy a kárpátaljai támogatást is zárt ülés keretébe tárgyalják meg.
A testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadja.
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza.
K. m. f

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

