
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-i nyílt ülésén, a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Az ülés előtt került kiosztásra egyebek napirendi pontban egy 
alapítványi támogatás, a vadgesztenyefák permetezésének költsége és a Gödi Kommunikációs 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése. Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, ha 
egyebekben van hozzászólásuk, vagy módosító javaslatuk. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 14. napirendi pontot javasolja levenni, mert az érintetteknek van módjuk a 
nyilatkozattételre. 
 
Dr. Pintér György: Az egyebek napirendnél a pénzügyi helyzetről szeretne beszámolni. 
 
Markó József: Javasolja a 11. napirendi pontot harmadikként tárgyalni, tekintettel a napirendi pont 
tárgyalásához meghívott vendégre. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott 
javaslatokról, a sorrendiségről és a tárgyalandó napirendről.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Képviselői eskütétel 
 
2./ Az SZMSZ módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Iskolaigazgatói pályázat véleményezése 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
4./ Helyi kitüntető címekről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
5./ Települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
6./ A házasságkötés díjairól szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
7./ Gödi Kártyáról szóló helyi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
8./ Tájékoztató a 2014. évbe történt pénzügyi-, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
9./ Göd Városi Kommunikációs Kft 2014. évi beszámolója, Szervezeti és Működési Szabályzata, 
Alapító Okiratának módosítása, haszonkölcsön szerződések megkötése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 



10./ Az Önkormányzat 2014-2019 közötti gazdasági programjának és fejlesztési tervének 
elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
11./ Megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
12./ A gödi 6801/69 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
13./ Partnerségi megállapodás 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
14./ A 050-es tábla szabályozása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
15./ Áramdíj támogatási iránti kérelmet tartalmazó pályázat 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök                                                 /zárt ülés, külön jkv./ 
 
16./ Alagút utca átszámozásához beérkezett fellebbezés                   /zárt ülés, külön jkv./ 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Egyebek 
 
 
1./ Képviselői eskütétel 
 
Markó József: A Demokratikus Koalíció listájáról Lőrincz Lászlót delegálták, a nem régen elhunyt 
Vidák Árpád képviselő helyett. Átadja a szót dr. Almási Csabának, a Helyi Választási Bizottság 
elnökének. 
 
Dr. Almási Csaba: Vidák Árpád képviselő 2015. április 11-én elhunyt. A választási törvény  
értelmében a listán megválasztott képviselő helyett a jelölő szervezet 30 napon belül új személyt 
jelölhet a képviselői mandátum betöltésére.  A Demokratikus Koalíció pártjának tájékoztatása szerint a 
listán 3. sorszám alatt szereplő Lőrinc Lászlót jelöli. A mandátum kiadását a Helyi Választási 
Bizottság megszavazta, de ennek feltétele a képviselői eskü letétele. Átadja a megbízólevelet Lőrincz 
László részére, majd felkéri az eskü letételére, valamint az esküokmány aláírására.  
 
Lőrincz László leteszi a képviselői esküt és aláírja az esküokmányt. 
 
Markó József: Gratulál Lőrincz Lászlónak és üdvözli a testület tagjai közt.  
 
A képviselő-testület ezt követően folytatja a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
2./ Az SZMSZ módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Lőrincz László eddig a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságban külsős tagként 
dolgozott. A bizottsági munkáról még egyeztetni fognak. Vidák Árpád a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságban és a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságban volt tag.  
Így a testület most az SZMSZ módosításáról nem tud dönteni, csak egy későbbi ülésen. Felkéri a 
testület tagjait, hogy szavazzanak erről a döntésről. 
 
 



 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

32/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról egy későbbi ülésén határoz.  
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
3./ Iskolaigazgatói pályázat véleményezése  
     Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Sipos Richárd: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta ezt a napirendet. A bizottság 
elégedett volt Horváth Ferenc igazgató eddigi munkájával és a leadott pályázattal, ezért a KLIK felé is 
javasolták elfogadni a jelenlegi igazgató pályázatának elfogadását.  
 
Markó József: Egyetért az elhangzottakkal és felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

33/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Mint az iskola működtetője a beérkezett két pályázat ismeretében javasolja, hogy a Huzella 
Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola jelenlegi intézményvezetői pályázatán Horváth 
Ferenc jelenlegi igazgató pályázatát hirdessék ki győztesnek, ismét őt nevezzék ki igazgatónak.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Horváth Ferenc: Köszöni a megtisztelő bizalmat az elmúlt 15 évben és az elkövetkezendő 5 évre is. 
 
 
4./ Helyi kitüntető címekről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök  
 
Lenkei György: Korábban is létezett ez a rendelet, de a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” 
megszületése, továbbá az egyéb formai, tartalmi változások indokolták az új rendelet megalkotását. A 
rendelet minden városi kitűntető címet tartalmaz. A koncepció az volt, hogy ki vagy kik, és milyen  
hatáskörben döntik el, kik legyenek a jelöltek, ezt követően a végső döntést a testület hozza meg a 
díjak odaítéléséről. A rendelet arról is rendelkezik, hogy milyen alakommal kerülnek átadásra a díjak. 
A kiküldött előterjesztéshez képest javasolja azt a módosítást, hogy a 7. oldalon a 6. pontban „az orvos 
megnevezés alatt háziorvost, gyermekorvost és fogorvost is érteni kell” mondatból az „is”szó kerüljön 
törlésre, és ennek megfelelően a nyelvtani javítást is javasolja. 
 



Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta és javasolták az előbb 
elhangzott módosítással együtt elfogadni a rendeletet.  
 
Markó József: Gödön dolgozó bármilyen orvosról lehet szó?  
 
Lenkei György: Igen. A lényeg, hogy Gödön dolgozzon. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslattal együtt a 
rendelet megalkotásáról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést. 

 
 

Göd Város Önkormányzatának 9 /2015. (IV.30.) sz. rendelete 
 a helyi kitüntető címekről  

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontja, valamint (2) bekezdése, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ 
 
(1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Göd Városért kiemelkedő tevékenységet végző, 
illetve maradandót alkotó személyeket és közösségeket nagyra becsüli, s elismerésükre a 

a) Göd Díszpolgára  
b) Pro Urbe Gödért Emlékérem 
c) Kóczán Mór Vándor Díj Göd  
d) Salkaházi Sára Díj 
e) Az Év Pedagógusa Díj 
f) Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj 
g) Göd Város Szolgálatáért 

h) Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj 

i) Gödi Gyermekekért Díj 
j) Gödi Polgárok Egészségéért Díj 

kitüntető címeket alapítja. 
(2) A kitüntető címekkel kapcsolatos eljárásra – ezen rendeletben foglalt eltérésekkel – az általános 
rendelkezésekben foglaltak az irányadóak.  

2.§ 
 
(1) A kitüntető címek adományozására bármely képviselő, vagy bármely Bizottság - részletes 
indokolás mellett - javaslatot tehet. 
(2) A Bizottságok – ezen rendeletben foglaltak figyelembe vételével - maguk határozhatják meg azt a 
kört, melynek véleményét kikérik javaslatuk kialakításánál. 
(3) A kitüntető címek adományozására tett javaslatot minden esetben a Képviselő-testület egyedileg 
bírálja el és döntéséhez minősített többségű szavazás szükséges. 
(4) A kitüntető címek visszavonhatók, amennyiben viselőjét a Képviselő-testület arra méltatlannak 
tartja. A kitüntető cím visszavonására vonatkozó eljárási szabályok megegyeznek az adományozás 
szabályaival. A visszavont díjjal járó pénzjutalmat nem, de a jelképeket (oklevél, plakett, stb.) az 
egykori díjazottnak vissza kell szolgáltatnia, a visszavonással érintett díszpolgár nevét a visszavonó 
határozat számának feltüntetésével az emlékkönyvből törölni kell. 
 
 



3.§ 
 

(1) Az 1. §-ban megjelölt kitüntető címek átadására nemzeti ünnepeink alkalmából, vagy az adott díj 
jellegéhez illeszkedő napon, illetve ezen napok alkalmával rendezett ünnepség, vagy megemlékezés 
keretén belül, érdem szerint, időtartami korlát nélkül kerülhet sor.  
(2) A kitüntető címeket a Képviselő-testület nevében, ünnepélyes keret között, a polgármester adja át. 
 
 

2. EGYES KITÜNTETŐ CÍMEK 
 

4.§ 
Göd Díszpolgára  

 
(1) A „Göd Díszpolgára” cím életműért, olyan országosan ismert, köztiszteletben álló és Göddel 
valamilyen kapcsolatban állt vagy álló személy részére adható, akit érdemeiért, tevékenységéért a 
Képviselő-testület arra érdemesít.  
(2) „Göd Díszpolgára” lehet olyan személy is, akinek művészeti, tudományos, emberbaráti, sport, 
közéleti, stb. munkája, társadalmi szerepvállalása annyira kimagasló, hogy annak révén az esetlegesen 
kisebb országosan ismertségét az ágazati/szakmai közvélemény világméretű léptéke helyettesíti.  
(3) A kitüntető cím posztumusz is kiadható. A cím általános önkormányzati választási időszakonként 
egy ízben adományozható.  
(4) A „Göd Díszpolgára” címre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.  
(5) A kitüntető cím átadására az augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor. 
(6) A kitüntető címben részesített személy nevét emlékkönyvben kell megörökíteni. 
 

5.§ 
Pro Urbe Gödért Emlékérem 

 
(1) A „Pro Urbe Gödért Emlékérem” kitüntető cím egyszeri, vagy időszakos, Göd életében nagy 
jelentőséggel bíró, vagy általános elismerést kiváltó teljesítményért, tevékenységért adható. A 
kitüntető cím közösség részére is adományozható. 
(2) A kitüntető cím adományozásával oklevél, emlékérem és viselhető kitűző átadására kerül sor. 
(3) Az emlékérem alaki formája: kör alakú, 5 cm átmérőjű ezüstözött plakett, melyen fel van tüntetve 
a kitüntető cím, az adományozó neve és az adományozás éve, valamint Göd város címere. 
(4) A kitűző tűzzománcból készül és az emlékéremmel azonos felirat van rajta. 
(5) A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 
6.§ 

Kóczán Mór Vándor Díj Göd 
 
(1) A "Kóczán Mór Vándor Díj Göd " évente kerül átadásra a március 15-i ünnepség keretében. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt díj a tárgyévet megelőző évben nyújtott legjobb sportteljesítmény 
alapján, bármely sportágban, három kategóriában kerül kiosztásra: 

a) legjobb sportteljesítményt nyújtó férfi 
b) legjobb sportteljesítményt nyújtó nő 
c) legjobb sportteljesítményt nyújtó csapat.  

(3) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és serleg kerül átadásra. 
(4) A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság minden év 
február 15-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.  
 

7.§ 
Salkaházi Sára Díj 

 
(1) A "Salkaházi Sára Díj" évente kerül átadásra, a településen kiemelkedő szociális munkát végző 
személy számára. 



(2) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra.  
(3) A kitüntető cím adományozására az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Bölcsőde tesz javaslatot 
a Szociális Bizottság felé minden év szeptember 15-ig.  
(4) A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Szociális Bizottság minden év október 15-ig terjeszti a 
Képviselő-testület elé. 
 
 

8.§ 
Az Év Pedagógusa Díj 

 
(1) Az „Év Pedagógusa Díj” adományozható Göd Város közigazgatási területén lévő állami, vagy 
önkormányzati fenntartású intézményben oktatást-nevelést végző 

a) 1 fő óvodapedagógus (óvodánként az egymást követő években felváltva) 
b) 1 fő tanító (iskolánként, az egymást követő években felváltva) 
c) 1 fő tanár (iskolánként, az egymást követő években felváltva) 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az „Év Pedagógusa Díj” adományozható Göd Város 
közigazgatási területén lévő nem állami, vagy önkormányzati fenntartású általános iskolában oktatást-
nevelést végző 1 fő tanító, tanár vagy művészetoktató részére (háromévente). 
(3) A kitüntető cím azon főállású, határozatlan időre kinevezett pedagógusoknak adományozható, akik 
a szavazást megelőző két évben nem kapták meg a díjat, és akik: 

a) Gödön az ifjúság érdekében legalább 3 éve végeznek kiemelkedő nevelő és oktató munkát, 
vagy 

b) a gyermekek, tanulók érdeklődését, fejlesztését szem előtt tartják, vagy 
c) a tehetséggondozásban és/vagy a felzárkóztatásban részt vesznek, vagy 
d) tudományos munkában, tanulmányi versenyre történő elkészítésben részt vesznek, vagy 
e) az alkalmazott módszereikben követendő példaként szolgálnak a többi pedagógus számára. 

(4) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra. 
(5) A jelölés és a szavazás lebonyolítása: 

a) első forduló:  Az intézményekben a munkaközösség-vezetők a (2) bekezdésben szereplő 
szempontok alapján kijelölik azokat a pedagógusokat, akik megfelelnek a kitüntető cím 
kritériumainak. Ezt a névsort az intézményben mindenki számára jól látható helyen 
kifüggesztik. A névsor megjelenítését követő egy hét múlva titkos szavazásra kerül sor 
(szavazócédula, urna). A második fordulóba a 3 legtöbb szavazatot elérő pedagógus kerül be. 
Azonos számú szavazatok esetén az első három helyet kapó pedagógusok mindegyike tovább 
jut a második fordulóba. 

b) második forduló: Az első és második forduló között szintén egy hétnek kell eltelnie. A 
pedagógusok titkosan szavaznak. A kitüntető cím a legtöbb szavazatot kapott személyt illeti. 
Azonos szavazatszám esetén harmadik fordulóra kerül sor, közvetlenül a második forduló 
napján. 

A fordulókról jegyzőkönyv készül. 
(6) Az intézményben a jelöltek nevének leadási határideje: november 15.  
(7) A szavazatszámláló bizottság: 3 fő, minden fordulóban azok közül a dolgozók közül választandó, 
akik a listán nincsenek jelölve. 
(8) A szavazásért felelős: az intézmények Közalkalmazotti Tanácsa vagy Szakszervezete. 
(9) Az intézményvezető a fenti jelölés és szavazás végeredményeként javasolt személy nevét minden 
év december 1. napjáig eljuttatja a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság felé. A 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság december 15. napjáig a javasolt személy nevét a 
Képviselő-testület elé terjeszti.  
(10) Az odaítélt kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év január 
hónapjában a magyar kultúra napja alkalmával megrendezett ünnepségen. 

 
 
 
 
 



9.§ 
Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj 

 
(1) „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj” adományozható Göd Város közigazgatási 
területén lévő állami, vagy önkormányzati fenntartású intézményben – intézményenként egymást 
követő évben felváltva - a művészet és kultúra területén kiemelkedő munkát végző 

a) 1 fő művészetoktató, vagy 
b) 1 fő könyvtáros illetve művelődésszervező, vagy 
c) 1 fő speciális végzettségű pedagógus  

(2) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra. 
(3) A kitüntető cím adományozására a József Attila Művelődési Ház, a Könyvtár, valamint a 
művészetoktatási intézmény tesz javaslatot.  
(4) A jelölés, a szavazás, valamint az előterjesztésre vonatkozó eljárási szabályokra a 9.§ (4)-(8) 
bekezdésében foglaltak kell megfelelően alkalmazni. 
(5) Az odaítélt kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év január 
hónapjában a magyar kultúra napja alkalmával megrendezett ünnepségen. 
 

10.§ 
Göd Város Szolgálatáért Díj 

 
(1) „Göd Város Szolgálatáért” díj adományozható a Gödi Polgármesteri Hivatalban munkáját 
eredményesen, kiemelkedő színvonalon végző köztisztviselő, ügykezelő és fizikai alkalmazott részére. 
(2) A kitüntető címben az részesíthető, aki munkaköréből, választott tisztségéből fakadó feladatait 
huzamosabb ideje, az átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látja el, vagy 
meghatározott feladat végrehajtása során kimagasló helytállást, önfeláldozó magatartást tanúsított, 
avagy életpályája alapján példaképül állítható a Polgármesteri Hivatal személyi állománya elé. 
(3) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra. 
(4) A névre szólóan kiállított díszoklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát 
tartalmazza, azt a polgármester és a jegyző írja alá. 
(5) A kitüntető címben évente legfeljebb 2 személy részesíthető. A díj átadására minden év június 
vagy július hónapjában, a köztisztviselők napja alkalmából kerül sor. 

(6) A díjazott személyére a Gödi Polgármesteri Hivatal kollektívája – titkos ajánlás útján - tesz 
javaslatot minden év május 30-ig. 
(7) A (6) bekezdésben meghatározott ajánlás eredménye alapján a kitüntető címre vonatkozó javaslatot 
a jegyző június 15. napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. 
 

11.§ 
Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj 

 
(1) „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj adományozható a város közigazgatási területén 
huzamosabb ideje eredményesen működő alkotóművészeknek, gödi illetőségű művészeknek, 
művészeti közösségeknek.  
(2) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra. 
(3) A kitüntető cím adományozására részletes indokolással javaslatot tehetnek: 

a) a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői,  
b) a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek,  
c) intézményi, munkahelyi kollektívák, 

(4) A díj adományozására a (3) bekezdésben megjelölt szervezetek és személyek minden év december 
1-ig tehetnek javaslatot a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság felé.  
(5) A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság december 15. 
napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. 
(6) A kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év január hónapjában a 
magyar kultúra napja alkalmával megrendezett ünnepségen. 
 
 



12.§ 
Gödi Gyermekekért Díj 

 
(1) A „Gödi Gyermekekért Díj” évente egy alkalommal adományozható azon bölcsődei 
gyermekgondozóknak, a két önkormányzatai fenntartású óvoda dajkáinak, a védőnőknek, akik 
munkájuk során az adott évben kimagasló szakmai tevékenységet végeztek. A négy állománycsoport 
tagjai évente forgó rendszerben kerülnek díjazásra. 
(2) A kitüntető cím adományozásával díszoklevél és bruttó 150.000 Ft összegű díjazás kerül átadásra. 
(3) A díj adományozására a Bölcsőde és az Óvoda vezetői, valamint a vezető védőnő tehetnek 
javaslatot minden év április 15. napjáig a Szociális Bizottság felé. 
(4) A kitüntető címre vonatkozó javaslatot a Szociális Bizottság május 15. napjáig terjeszti a 
Képviselő-testület elé. 
(5) A kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év május, vagy június 
hónapjában a gyermeknap alkalmával megrendezett ünnepségen. 
 
 

13.§ 
Gödi Polgárok Egészségéért Díj 

 
(1) A „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” a Gödön legalább 5 éve az egészségügy területén 
kiemelkedően végzett szakmai munkáért adható minden évben egy fő orvos és egy fő egészségügyi 
szakdolgozó részére.  
(2) A díj adományozására az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók minden év április 15. napjáig a 
tesznek javaslatot a Szociális Bizottság felé. 
(3) A Szociális Bizottság május 15. napjáig a javasolt személyek közül választja ki azt, akit a 
Képviselő-testület felé kitüntetésre javasol.  
(4) A kitüntetés az orvosok esetében Semmelweis emlékplakett, valamint díszoklevél, az egészségügyi 
dolgozók esetében Semmelweis emlékplakett, díszoklevél, valamint 150.000 Ft bruttó összegű díjazás.  
(5) A kitüntető címet ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át, minden év június vagy július 
hónapjában a Semmelweis nap alkalmával megrendezett ünnepségen. 
(6) Ezen § rendelkezése értelmében az orvos megnevezés alatt háziorvost, gyermekorvost és fogorvost 
kell érteni.  
 

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

14.§  
 

(1) Ezen rendeletben szereplő díjakhoz kapcsolódó jutalmak fedezetét Göd Város Önkormányzata 
az éves költségvetésben biztosítja.  
(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s ezzel egyidejűleg hatályát veszti Göd Város 
Önkormányzatának helyi kitüntető címekről szóló 4/1995.(III.10.) sz. rendelete. 

 
 Polgármester Jegyző 
 
 
5./ Települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  
 
dr. Pintér György:  Kiegészítést nem szeretne hozzáfűzni. A PEKJB ülésén is tárgyalták, a javaslatok 
szerint a módosítás elkészült és az ülés előtt kiosztott anyagban szerepel az egységes szerkezetű 
rendelet is. A módosítások nagy része a törvényi változások átvezetése. 
 
 
 



Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést. 
 
 

Göd Város önkormányzat 10/2015.(IV.30.) számú Ök. rendelete 
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló Göd Város 

Önkormányzat 36/2002.(XII. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Hgt.). 35.§-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotta: 

 
1.§ 

(1) A 36/2002.(XII. 30.) sz. Ök. Rendelet (továbbiakban röviden: Rendelet) 5. § (4) bekezdésének 
első mondata helyére az alábbi rendelkezés lép: 
„Továbbiakban a tulajdonos a meglévőnél kisebb edényzetet 2015. július 1-je után bármikor 
igényelhet. Az igényelt edényzet használata az igénylést követő hónap elsejétől lehetséges.” 
 
(2) A Rendelet 5.§ (7) bekezdés szövege helyére a következő rendelkezés lép: 
„Az üdülőtulajdonosok számára is kötelező egy darab gyűjtőtartály utáni szemétszállítási díj 
megfizetése. Az éves szemétszállítási díj a mindenkori éves alapdíj és az űrtartalomra eső éves ürítési 
díj 4 hónapra eső része. Az üdülők részére rendszeresített gyűjtőtartályok eltérő matricával 
rendelkeznek, amely matricával ellátott gyűjtőtartályokat csak minden év május 1-től augusztus 31-ig 
üríti a szolgáltató. A fenti időtartamon túli időszakban, a gödi gazdaboltokban (2132 Göd, Duna út 4; 
2131 Göd, Pesti út 82/a) kapható egyedi zsákban, az ingatlanok elé kirakott hulladékot szállítja el a 
közszolgáltató, a körzetre érvényes hulladék begyűjtési napon.”  
 
(3) A Rendelet 5. § (8) bekezdéséből a következő szövegrész törlésre kerül: 
„A fennálló lakatlanságot, illetve szüneteltetést a bejelentés évét követően minden év január 31-ig 
közüzemi számlákkal a tulajdonosnak igazolnia kell. Ennek hiányában a Szolgáltató a szemétszállítási 
díjat visszamenőleg arányosan kiszámlázza.” 
 
(4) A Rendelet 5. § (8) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
„Az üdülőtulajdonosok szüneteltetési igényt csak a teljes naptári évre nyújthatnak be.” 
 
(5) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása negyedévente történik.” 
 
(6) A Rendelet 12 .§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 
„A szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a tulajdonos a számlán feltűntetett fizetési 
határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Késedelmes számlakiegyenlítés esetén a szolgáltató a Ptk. Által 
meghatározott késedelmi kamatot számít fel és minden a felszólítással kapcsolatos költség az ügyfelet 
terheli.” 
 
(7) A Rendelet 13 § (1) bekezdése 2. mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A keletkezett többlethulladékot a gödi gazdaboltokban (2132 Göd, Duna út 4; 2131 Göd, Pesti út 
82/a) kapható, a gyűjtőedény mellé kihelyezett, egyedi zsákban szállítja  a közszolgáltató a körzetre 
érvényes hulladék begyűjtési napon.” 
 
(8) A Rendelet 13 § (1) bekezdéséből törlésre kerül a következő mondat: 
„ A zöldhulladék kihelyezésére a szolgáltatótól vásárolt zsák alkalmazható.” 

 
 
 
 



 
 

2.§ 
 

E rendelet 2015.05.01-jén lép hatályba. 
 

 
   Markó  József                            dr. Szinay  József 
    polgármester                             címzetes főjegyző 
 
 
 
6./ A házasságkötés díjairól szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József: A rendeletben meghatározott díjak tartalmazzák azokat a szolgáltatási díjakat, 
melyeket a polgármesteri hivatal megállapít. Néhány ezer forintos módosításokról van szó. 
 
Simon Tamás: A PEKJB tárgyalta, változatlan formában javasolja elfogadni. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést. 
 

Göd Város Önkormányzatának 11/2015. (IV.30.) sz. rendelete a házasságkötések díjairól szóló 
14/2011. (IV.28.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§. 

 
(1) A rendelet 3.§ címe az alábbi szövegre változik: 
„A díjak mértéke” 
(2) A rendelet 3.§ helyére az alábbi szöveg kerül: 
a) A hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal tanácstermében történő házasságkötésért 

12.000 Ft esküvői szolgáltatási díjat kell fizetni. 
b) A hivatali munkaidőn kívül a Polgármesteri Hivatal tanácstermében történő házasságkötésért 

25.000 Ft esküvői szolgáltatási díjat kell fizetni. 
c) A hivatali munkaidőn és a Polgármesteri Hivatal helyiségén kívüli helyszínen történő 

házasságkötésért 65.000 Ft esküvői szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 (3) A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül: 
„Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvényben, foglaltak az irányadók.” 
 

2.§ 
A rendelet melléklete hatályát veszti.  

 
3.§ 

Ezen rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 
   

Markó József      dr. Szinay József 
                      polgármester                                                                     címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 



7./ Gödi Kártyáról szóló helyi rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József: A korábbi módosításhoz hasonlóan kiegészítésre került a rendelet a jogosultak 
körével. Ennek megfelelően a KLIK-hez tartozó iskolai tanárok, az önkormányzati korlátolt 
felelősségű társaságnál dolgozók és a munka törvénykönyve szerinti alkalmazásban lévő kollegák is 
kaphatnak Gödi Kártyát.  
 
Simon Tamás: A PEKJB tárgyalta, egyetértettek a javaslattal. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést. 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 12/2015. (IV.30.) sz. rendelete 
a Gödi Kártyáról szóló 10/2012. (V.2) sz. rendeletének módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 3.§ (3) – (4) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl Felnőtt Gödi Kártyára jogosult a településen lévő 
önkormányzati és állami fenntartású, valamint önkormányzati tulajdonú intézményben dolgozó 
valamennyi alkalmazott. 
(4) A (2) bekezdésben foglaltakon túl Gyermek Gödi Kártyára jogosult a (3) bekezdésben foglalt 
jogosult kiskorú gyermeke.” 

 
2.§ 

 
Ezen rendelet kihirdetését napját követő napon lép hatályba. 
 

 
Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
 
 
8./ Tájékoztató a 2014. évben történt pénzügyi-, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
  
Dr. Szinay József: A Képviselő-testület korábban meghatározta a belső ellenőrzési feladatokat. Az 
előterjesztés az ezen feladatokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazza. Sajnos a belső 
ellenőrzést végző szervezet képviselője nem tud részt venni a mai ülésen. Elmondja, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtették, megteszik és a jövőben is meg fogják tenni.  
 
Markó József: Az étkeztetés ellenőrzése kapacitás hiány miatt nem valósult meg, ez fontos, kéri, hogy 
ezt végezzék el. 
 
Simon Tamás: Több kérdést tettek fel a bizottsági ülésen az ellenőrzésről. Nem találtak olyan 
hiányosságot, aminek jogi következményei lennének. A PEKJB javasolja beszámoló elfogadását.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
 
 



A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a módosított előterjesztést. 
 

34/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Elfogadja a Danubius Expert Audit Kft. 2014. évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló 
beszámolót azzal, hogy az elmaradt ellenőrzéseket elvégzik. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester   
 
 
9./ Göd Városi Kommunikációs Kft 2014. évi beszámolója, Szervezeti és Működési Szabályzata, 
Alapító Okiratának módosítása, haszonkölcsön szerződések megkötése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Többnyire technikai jellegű anyagokat tartalmaz az előterjesztés. A haszonkölcsön 
szerződések megkötése azért szükséges, mert az ingatlan önkormányzati tulajdonba került. Az alapító 
okiratot is szükséges volt módosítani. Az Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározása nem 
kötelező, de a város a belső viszonyokat szeretné látni és ezért van szükség a belső szervezeti működés 
pontos szabályozására, a jó átláthatóság érdekében a kötött célok elérése érdekében. 
 
Simon Tamás: Több módosító javaslatot tett a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság A 
bizottság javasolta, hogy a Kft. felügyelő bizottságának állásfoglalását csatolják az előterjesztéshez, a 
beszámolóban nyilatkozzanak az eredmény felhasználásáról, továbbá az önkormányzat a 
törzstőkeemelés összegéről, az 500 eFt-ról határozza meg a forrást. A másik határozati javaslata a 
bizottságnak az volt, hogy a Koditek Bernadett ügyvezetővel készüljön megbízási szerződés a Gödi 
Körkép főszerkesztői feladatainak ellátására. Harmadik határozati javaslata volt a bizottságnak a kis- 
és nagyértékű eszközök tárgyában haszonkölcsön szerződések kerüljenek megkötésre.  
 
 
Lenkei György: A most kiosztott anyag utolsó oldalán található a Göd Városi Kommunikációs 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése, melyben javasolják a 2014-es beszámoló 
elfogadását.   
 
Dr. Pintér György: A 286. oldalon található a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat. A  
törzstőke felemelésével kapcsolatban elmondja, hogy a bizottság azt úgy fogadta el, hogy a működési 
tartalékot jelölik meg forrásként. Kérése, hogy ez kerüljön be a határozatba.   
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről és az elhangzott 
módosításokról.  
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  
 
 

35/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint elfogadja a 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját:  

 

 



Mérleg főösszeg:   12 992 eFt 

Adózott eredmény:          40 eFt 

Mérleg szerinti eredmény:         40 eFt 

A mérleg szerinti eredmény 2015. évben eredménytartalékot képez.  

Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Lászlóné, Koditek Bernadett ügyvezetők 

 
36/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert az SZMSZ aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

37/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft.-ben az alábbi módosításokat vezeti át: 
a) a Társaság telephelyeként felvételre kerül - az önkormányzati tulajdonban lévő - 2131 Göd, 
Jósika utca 14. szám alatti ingatlan, tekintettel arra, hogy a társaság tevékenységének és 
ügyintézésének jelentős részét ezen a címen folytatja, 
b) annak érdekében, hogy a felügyelő bizottság működésének folyamatossága biztosítható 
legyen, Lenkei György János felügyelő bizottsági elnök, Sipos Richárd felügyelő bizottsági tag és 
Horváth Szilárd József felügyelő bizottsági tag kinevezése a mai naptól egységesen újabb 2 
(kettő) éves időtartamra, azaz 2017. április 29. napjáig meghosszabbításra kerül. 
c) a Társaság tevékenységi köre harmonizálásra és pontosításra kerül a Társaság cégirataiban 
feltűntetett, valamint a cégjegyzékben bejegyzett tevékenységi körök alapján, 
d) a Társaság által korábban használt kommunikacio@god.hu elektronikus kézbesítési cím 
godikommunikacio@god.hu címre változott, ezért a Társaság elektronikus kézbesítési címe a 
cégiratokban és a cégjegyzékben módosításra kerül, 
e) a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályba lépésére tekintettel a Társaság törzstőkéje 2 500 000 Ft-
tal megemelésre kerül, melynek következtében a Társaság törzstőkéjének mértéke a törvény 
által előírt minimum összeggel megfelelően 3 000 000 Ft lesz, 
f) Rataj András ügyvezető az újonnan elkészülő cégiratokban feltűntetésre már nem kerül, 
valamint Ő, mint ügyvezető a cégjegyzékből is törlésre kerül, tekintettel arra, hogy ügyvezetői 
megbízatása a 2014. november 27-én elfogadott módosítás alkalmával határozott időre, azaz 
2014. december 31. napjáig terjedő időszakra változott és ezen határnap elmúltával az 
ügyvezetői megbízás lejárt,  
g) az a)-f) pontokban foglalt módosítások alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően 
hatályosított új formátumú, egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződés, valamint a 
kapcsolódó okiratok alapján a Társaság cégmódosítása az illetékes cégbírósághoz benyújtásra 
kerül. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az alapítói határozat és a kapcsolódó okiratok aláírására. 
 



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

38/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat és a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft között, kisérték ű eszközök 
átadására vonatkozó haszonkölcsön szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

39/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat és a Gödi Kommunikációs Nonprofit Kft között, nagyértékű eszközök 
átadására vonatkozó haszonkölcsön szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Markó József: Elmondja, hogy valószínűleg az állami vagyonkezelőtől a Kék Duna Üdülőt használatra 
átveheti az önkormányzat a nyári időszakra. Terveink szerint a nappal működő vállalkozások 
biztosítják a nappali őrzést, de a hétvégi és éjszakai őrzést még meg kell oldani. Három hektáros 
területről van szó, szívesen fogadja a hasznosítási elképzeléseket.  
 
 
10./ Az Önkormányzat 2014-2019 közötti gazdasági programjának és fejlesztési tervének 
elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Kiküldésre került a program. A körülmények nagyjából ismertek, az adottságainkat 
továbbra is ki kell használni, nagy ívű fejlesztések megvalósítására saját erőből nem nagyon van 
módunk, a pályázati lehetőségek kihasználása nagyon fontos.  
 
Dr. Pintér György: Az összevont bizottsági ülésen tárgyalta a programot a Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, továbbá a 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság. A bizottságok javasolták a 3.2. és 3.3. fejezetek 
kibővítését a közösségi terek felújításával, mint pld. a Bozóky tér és a Duna-parti terek, továbbá a 
Csomád felé vezető kerékpárút létesítése, a Kincsem Istálló feltüntetése, a strandnál a fedett folyosó 
kialakítása és a MÁV területekkel kapcsolatban a három állomás megújítása. 
Javasolja ezekkel a módosításokkal kiegészített programot elfogadni. 
 
Markó József: Kérdése az előterjesztőkhöz, hogy befogadják-e a javaslatokat? 
 
Dr. Pintér György: Igen, a bizottság által javasolt kiegészítéseknek megfelelően kiegészíti a gazdasági 
programot.  



 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az elhangzottak szerinti módosítással a 
gazdasági programról. 
 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  
 

40/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Önkormányzat 2014-2019. közötti gazdasági programját és fejlesztési tervét elfogadja. 
 
Határid ő: folyamatosan 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
11./ Megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
dr. Nagy Atilla.: A nemzetiségi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a települési 
önkormányzatokkal megállapodást kell kötni.  Ezek a megállapodások vannak csatolva az 
előterjesztésekhez.  
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  
 

41/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Gödi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

42/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Gödi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
12./ A gödi 6801/69 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
  
Simon Tamás: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi bizottság arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy az ingatlant hirdessék meg licitálásra. A kérelmezőt elsőként fogják értesíteni, hogy az eljáráson 
indulni tudjon. 



 
Dr. Pintér György: A részletfizetési lehetőség a pályázatban lesz jelölve.  
 
Markó József: Tehát a módosítás az, hogy pályázati úton kerül az ingatlan értékesítésre. Felkéri a 
testület tagjait a szavazásra. 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  
 

43/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyon hasznosításának, 
használatának és forgalmának rendjéről szóló Göd Város Önkormányzat 18/1999.(VI.22.) sz. 
Ök. rendeletében foglaltak alapján a 6801/69 hrsz.-ú (Huzella Tivadar utca 13.) önkormányzati 
tulajdonú ingatlant az alábbi árverési hirdetményben foglaltak alapján árverés útján értékesíti: 
 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
 

Árverező szerv megnevezése, 
székhelye 

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

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

Árverés időpontja 2015. június hó 15. 10.00 óra 
Árverésre kerülő vagyontárgy 
megnevezése, címe 

Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Belterület 
6801/69 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, Huzella utca 13. 
szám alatt található ingatlan a tulajdoni lapon II/3. sorszám alatti 1/1 
tulajdoni hányad része. 

Kikiáltási ár Az 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke: bruttó 7.800.000,- Ft., mely 
legfeljebb két részletben fizethető ki. A részletek kifizetése között 
maximum 6 hónap telhet el.  

Vevő által megszerzett jog Vevő tulajdonjogot szerez 
Licitlépcső mértéke A kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer Ft-tal emelkedik 
Árverésre kerülő ingatlan 
megtekintésének ideje, 
árverésre kerülő vagyonról az 
információ adás helye, ideje 

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

Árverési előleg összege, 
letétbe helyezés módja, ideje 

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat a részvételre 
képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverezési előleg 
letétbe helyezésre került. 
Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt helyen és 
időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, 
továbbá árverési előleget letétbe helyezte, az árverési szabályzatot 
megismerés és tartalmának elfogadása után aláírta. 
A letétbe helyezés módja: Az árverés megkezdése előtt három nappal 
az Önkormányzat számlájára történő átutalással. Az árverési előleg 
megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya az árverés 
megkezdése előtt igazolást állít ki. 
Az árverési előleg mértéke: 200.000,- Ft és az 5.000.000,- Ft feletti 
rész 2%-a, összesen: 256.000,- Ft. 

 
Felkéri Dr. Kovács Balázs ügyvédet a licitálási eljárás lefolytatására. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan értékesítésével kapcsolatos valamennyi dokumentum 
aláírására. 



 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
Hivatali felelős: Juhász Anita vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
13./ Partnerségi megállapodás 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A településrendezési eszközök véleményezéséről van szó, minél több a 
véleményező annál jobb. A határozati javaslat az, hogy a Városvédők Egyesülete is csatlakozik a 
véleményezők köréhez. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  

 
44/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a 314/2012 (XI. 8.) sz kormányrendelet 29. § szerinti partnerségi egyeztetésről szóló 40/2013 (III. 
27.) képviselő-testületi határozatában meghatározott résztvevők névsorát kiegészíti a 
Városvédők Egyesülettel az alábbiak szerint: 

A szervezet 
neve 

címe értesítési címe nyilatkozattételre 
jogosult 

képviselője 

Tájékoztatás 
módja 

Városvédők 
Egyesülete 
(VVE) 

2132 Göd Rózsa 
utca 33. C ép. 
Fsz. 2 

rabai.zita@gmail.com      
arva.tamas@yahoo.com 

Rábai Zita  
 Árva Tamás 

e-mail + 
honlap 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szervezetek adataiban történt változások 
nyilvántartásban történő átvezetésére 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
14./ Egyebek 
 

• Javaslat alapítványi támogatásra 
 
Lenkei György: A Németh László Általános Iskola alapítványának a Szociális Bizottság támogatást 
nyújt saját pénzügyi keretéből, 129.600,-Ft összegben a nehéz sorsú gyermekek osztálykirándulására 
és erdei iskola költségeire. Miután alapítványról van szó, ezért testületi döntést igényel.   
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
 
 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  

 



45/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Göd Város Önkormányzatának 
Szociális Bizottsága saját pénzügyi keretéből a Németh László Általános Iskola Gyermekekért 
Alapítványának (adószáma: 18675809-1-13, bankszámla száma: 10103898-11190145-00000008) 
129.600,-Ft  összegű támogatást adjon a nehéz anyagi helyzetű gyerekek osztálykirándulására és 
erdei iskolai költségeire. 
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 

Forrás:  Szociális Bizottság pénzügyi kerete 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 

 
 

• Közterületen lévő vadgesztenye fák aknázómoly elleni védekezése - 2015 
 
Szabó Csaba: Minden évben a fák permetezésre kerülnek. A bizottság tárgyalta, mivel az összeg 1 
mFt-ot meghaladja, ezért testületi döntést igényel.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  
 

46/2015. (IV. 29.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy A 
KICSI JÓ Kft.-vel (székhely: 2011 Budakalász, Mély u. 049/65. hrsz., képviseli: Kis Gusztáv 
ügyvezető) – a benyújtott árajánlatuk alapján - kössön szerződést a 2015. évi aknázómoly 
mentesítés megrendelésére, a rajzásnak megfelelően két alkalommal. 
 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása - 2015 
Határid ő: 2015. május 15. 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 

• Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
 
Dr. Pintér György: Ismerteti az önkormányzat és a polgármesteri hivatal jelenlegi pénzügyi helyzetét. 
A befolyt adóbevétel 460.541 eFt, 123.684 eFt a lakossági adótartozás.  
 
Markó József: Köszöni a tájékoztatást. A meghívó szerinti 15. és 16. napirendi pontot zárt ülésen kell 
tárgyalni, ezért felkéri a testületet, hogy szavazzanak a zárt ülés megtartásáról. 
 
A testület tagjai 11 „igen” szavazattal döntenek arról, hogy a meghívó szerinti 15. és 16. napirendi 
pontokat zárt ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 
 
 
 
 



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

K.m.f. 

 

 

Mar kó József 

polgármester 

Dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 


