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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 5-i rendkívüli ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Pinczehelyi Tamás már korábban bejelentette képviselői 
mandátumáról való lemondását, mely hivatalosan 2015. március 1-vel lett rögzítve, helyette Mudri 
József lesz, ő még nem tette le az esküt. Az új mandátum betöltéséig a Képviselő-testület teljes 
létszáma 10 fő. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Javasolja a 6. napirendi pontot levenni, mert a 
Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek nem készült el a mérlege és a törzstőkeemeléshez, 
amit végre szeretnének hajtani ez szükséges. Javasolja továbbá, hogy a 7. napirendi pontot tárgyalják 
elsőként, tekintettel a napirendi ponthoz meghívott vendégre.  
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok tárgyalásáról és az elhangzott módosító 
javaslatokról. 
 
A Képviselő-testület 10„igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadja el: 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Háziorvosi feladatellátási szerződés 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
2./ Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Göd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
4./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
5./ A Gödi Kártyáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
6./ Gödi Termálstrand belépőjegy árainak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./ Háziorvosi feladatellátási szerződés 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József: Üdvözli Dr. Molnár Csabát, aki jelenleg a váci kórházban főorvosként dolgozik. Dr. 
Kamarás Attila háziorvos a praxisát és a rendelőjét értékesíti. A testület jogköre, hogy az adott orvos 
személyét el kell fogadni, vállalkozóként folytatja valószínűleg a tevékenységét. Az orvosi rendelőnek 
is rendelkezésre kell állnia. Tavaly a rendelők sorsát egységesen nem sikerült elfogadtatni, 
remélhetőleg a váltásokkor ez majd rendeződik és szerződés megköthető lesz. 
Felkéri dr. Molnár Csabát, hogy mondjon pár szót magáról, munkájáról, elképzeléseiről. 
 
Dr. Molnár Csaba: Vácon született, ott is lakik, Gödi kötődése nincs. 25 éve dolgozik a váci 
kórházban, belgyógyász és gasztroenterológus. Fél éve Kamarás doktorral már beszéltek az  
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átvételéről, de akkor nem tudta elfogadni az ajánlatot, most viszont úgy döntött, hogy elvállalja a 
praxist. Az ingatlanról és a praxisról a szerződéseket az elmúlt napokban megkötötték. A feladat-
átvállalási szerződést is megkapta, intézi az adminisztrációt, áprilisban az OEP-el is szerződést köt, 
május elsejével történik meg a váltás.  
 
Markó József: Köszöni a tájékoztatást, és sok sikert kíván a feladat ellátásához. Felkéri a testület 
tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2015.(III.05.) sz. Ök határozat 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy dr. Molnár Csaba a Göd 3. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet praxisjogát dr. Kamarás Attilától megvásárolja. A Képviselő-testület kötelezettséget 
vállal arra, hogy a praxisjog megvásárlása esetén dr. Molnár Csabával „Feladatellátási 
szerződést” köt. Felhatalmazza a polgármestert a „Feladatellátási szerződés” aláírására. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határid ő: 2015. május 01. 
 
 
2./ Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: 9 éve nem történt változás a díjazásban, ez is egy minimális mértékű változás az 
alapdíjban, sem a bizottsági elnöki, sem a többi díjban nincs változás. 
 
Simon Tamás: Bruttó összegekről van szó, a PEKJB elfogadta, támogatta a javaslatot.  
 
Markó József: Nincs több javaslat, ezért felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadták az előterjesztést. 
 

Göd Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015. (III.12.) Ök. rendelete 
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről  

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) 
bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 

 
1. § (1) A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg – megválasztásuk időpontjától, megbízatásuk megszűnéséig 
– a képviselőknek, valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak. 
(2) A bizottsági elnök vagy tag e minőségében akkor is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha két vagy több 
bizottságnak is tagja. 

 
2. § (1) A tiszteletdíj mértéke: 
    a) a képviselő tiszteletdíja (alapdíj) 102.000 Ft/hó, 

b) a bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül 76.500 Ft/hó, 
c) a bizottság képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíjon felül 38.200 Ft/hó, 
d) a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja 38.200 Ft/hó, 

(2) A képviselői tiszteletdíjak fizetési napja a tárgyhót követő ötödike. 
 

3. § A tiszteletdíj megvonásának szabályait az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
33/2014. (XII. 01.) sz. Ök. rendelet 7.§-a szabályozza. 
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 Záró rendelkezések 
 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 23/2003. (VII. 24.) sz. Ök. 
rendelet hatályát veszti. 

 
 

 

................................................. 

Markó József 

polgármester 

..............................................  

Dr. Szinay József 

címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
3./ Göd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A város pénzügyi helyzete nehéz a Samsung iparűzési adójának kiesése miatt. Az  
állami támogatás szerencsére nagyobb, mint amennyire számítottunk. Valamennyi külső szereplővel, 
intézménnyel végigtárgyalták az adott kondíciókat. Mindegyik intézménytől közös konszenzussal 
elvettünk pénzt, azaz csökkentettük a költségvetési keretét. Ebből következik az, hogy plusz pénzeket 
nagyon indokolt esetben adunk csak. Felmerült a tanmedence kérdése, de sok minden más dolog, pld. 
a járda kialakítása a 2-es út mentén. Sok olyan feladat van, ahová nem tervezünk pénzt, mert nincs, de 
ha szükséges akkor meg kell találni a megoldást a finanszírozásra. Mindenképpen a pályázati 
lehetőségeket kell majd kihasználni. A költségvetés kapcsán felmerültek igények, ilyen például Gallé 
Gábor Úr levele, amit két napja kapott meg. A levélben 5 mFt elkülönítését kérik az Ady Klubra. A 
másik dolog, amit fizetett hirdetésként látott egy közösségi oldalon és arról szólt, hogy a polgárőrség 
kapjon több pénzt. A harmadik dolog, ami fontos kérés volt még, a Penny Áruháznál a közlekedési 
lámpa kialakítása. Az elsőre visszatérve elmondja, hogy dr. Hubayné dr. Horváth Nóra tervező 10 
mFt-ot tervezett a kerítésre az udvar és a kert kialakítására.  Az akadálymentesítés teljesítésére 
érdekében rámpára készült terv, amit látott. A másik megoldás a lift, ami kb. 3 mFt lenne, de ennek 
van negyedéves karbantartása, az éves működési költsége igen magas. Az a tapasztalat, hogy nem 
használják ezeket a lifteket. A hely miatt valószínűleg lehet, hogy mégis ez lesz a megoldás. Az épület 
funkciójának a meghatározása fontos hosszú távon. Jelenleg klub és könyvtár. Ha ez marad, akkor 
parkolókat kell biztosítani. A magánszféránál elő van írva a parkolók biztosítása, akkor az 
önkormányzatnak is biztosítani kell itt kb. 18 parkolóhelyet. A Kálmán utca bővítése ezért is indokolt. 
Ennek kapcsán felvállalnánk, hogy az Ady Klubnál a szükséges parkolási lehetőséget megoldjuk. A 
benyújtott tervekben a parkolókról nincs is szó, pedig ez nagyon fontos. Vállaljuk az Adynál Klubnál 
a parkolók létesítését a kerítés rendbehozatalát és a Kálmán utca bővítését. 
A Penny Marketnél lévő közlekedési lámpa kialakítása is többéves téma. A kérdés, hogy bekerüljön a 
költségvetésbe. A Közútkezelőtől még nem kaptunk állásfoglalást. Az Penny megépülésénél kellett 
volna eljárni a Közútkezelőnél, hogy ők kivitelezzék. Kérdés, hogy ha lehetséges a megvalósítás, 
akkor megcsinálja –e a közút, ha nem csinálják meg, akkor lehet-e pályázni, vagy sem. További 
kérdés, hogy ha pályázat útján megvalósítható, akkor mennyibe kerülne ez az önkormányzatnak. A 
témát támogatjuk, de erre most nincs lehetőség, hogy elkülönítsünk pénzeszközt.   
Reagálva a Polgárőrséggel kapcsolatos kérésre elmondja, hogy fél millió forintot kaptak pár hónapja 
egy másik autó megvásárlásához. A tevékenység fontos, három pilléren áll: a két polgárőrségek és a 
rendőrségnek a feladata a közbiztonság felügyelete. A polgárőrségnek nem kell ide beszámolnia. Jó 
lett volna, ha a polgárőrség vezetőjét meg tudtuk volna hallgatni e tárgyban, és megjelent volna az 
ülésen. Nagyon sok területen lenne indokolt az emelés, akár a kulturális, akár a sporttámogatás, akár a 
városfejlesztés területén.  
 
Dr. Szinay József: A költségvetési rendelet 12. paragrafusának 1. bekezdésében e jogszabályi 
hivatkozás 4/2014.(I.11.) korm. rendelet legyen. 
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Simon Tamás: A PEKJB támogatta a javaslatot. A jövőre nézve javasolja, hogy a polgármester úr által 
említett javaslatok először menjenek a szakbizottságok elé. 
 
Dr. Pintér György: A polgármester úr a képviselői igényekre reagált tulajdonképpen. Ez az a három 
téma volt, amit Sipos Richárd képviselő hozott fel napokkal ezelőtt. 
A költségvetés felülvizsgálatát a könyvvizsgáló elvégezte, felolvassa a könyvvizsgálói jelentés 
összefoglalását, miszerint a tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, a Képviselő-
testület elé bocsátható tárgyalásra.  
 
Markó József: Mivel nincs több észrevétel, ezért felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az 
elhangzott jogszabályi módosítással az előterjesztésben található rendelet-tervezetről.  
 
A Képviselő-testület 7 „igen”, 2 „nem”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal a 2015. évi költségvetésről 
szóló rendeletet az alábbiak szerint elfogadták: 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.12.) sz. rendelete  
Göd Város Önkormányzat 2015. 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. 
 

2. § 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
             A) Költségvetési bevételi főösszegét          2 501 481 ezer forintban 
             B) Költségvetési kiadási főösszegét 2 636 743 ezer forintban 
             C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -135 262 ezer forintban 
             D) Belső finanszírozásának bevételi összegét          
                (előző évi pénzmaradványok 2015. évi költségvetési  
                   tervezetben igénybevett összege)                                      160 262 ezer forintban  
            E) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (költségvetési maradvány visszafizetése)          
                                                                                                                25 000 ezer forintban  

állapítja meg. 
 
 

(2) A költségvetés főösszege 2 661 743 ezer forint. 
(3) Működési többlet 63 054 ezer forint, a felhalmozási hiány 198 316 ezer forint. 
(4) A belső finanszírozás bevétele 160 262 ezer forint. 
(5) A külső finanszírozás kiadása 25 000 ezer forint. 
(6) A működési többlet és a belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt, valamint a 

külső finanszírozás kiadását. 
(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti 

összegeit az 1/1. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg. 
(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti 

összegeit a 1/2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg. 
(9) Az 1. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési kiadások és 

bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatait (10. 
oszlop) "mérlegszerűen". 

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 
címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 2. számú 
melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.  
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(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 
címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 3. számú melléklet 5. 
oszlopa szerint határozza meg. 

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 
címen tervezett működési bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. számú melléklet 5. 
oszlopa szerint határozza meg.  

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 
címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait az 5. számú melléklet 5. 
oszlopa szerint határozza meg.  

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 
címen tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek részletes 
jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.  

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat 
címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek 
részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.  

 
(16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen 

tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti előirányzatait a 8. számú melléklet 5. 
oszlopa szerint határozza meg. 

(17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen 
tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 9. számú melléklet 5. oszlopa szerint 
határozza meg. 

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen 
tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások részletes 
jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 

(19) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen 
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások részletes 
jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 

 (20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen 
tervezett 2015. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú melléklet 3. oszlopa 
szerint határozza meg. 

(21) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen 
tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza 
meg. 

(22) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó 
Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/2. számú melléklet 3. oszlopa 
szerint határozza meg. 

(23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen 
tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza 
meg. 

(24) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó 
Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/2. számú melléklet 3. oszlopa 
szerint határozza meg. 

(25) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett 
felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet szerint határozza meg. 

(26) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint határozza meg.  
(27)  Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező 

feladatai bevételi előirányzatait a 16. számú melléklet szerint határozza meg. 
(28)  Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, kötelező 

feladatai kiadási előirányzatait a 17. számú melléklet szerint határozza meg. 
(29) Göd Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám 

előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg. 
 

3. § 
(1) 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: 
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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 2015. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester és a 
jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.  

 
5. § 

A 2015. évi költségvetés végrehajtási szabályai 
 
(1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester 

hagyja jóvá. 
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési intézményeit a 

költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
(3) 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) A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt 
előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el. 

(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel 
összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 

(6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-
maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával 
vállalhatnak.  

(7) 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. 

(8) 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. 

(9) 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. 

(10) 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. 

(11) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek 
teljesüléséhez köti. 

 (12) A Képviselő-testület a 2015. 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. 

 (13) A 2015. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg. 

(14) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza. 
(15) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.  
(16) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére 

használható fel.  
(17)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 10. számú 

mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja. 
 

6. § 
Költségvetési előirányzatok változtatása 
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(1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év 
közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.  

(2) 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. 

(3) 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) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és 

kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti 
átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. 

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) bekezdés c) 
– f) pontját) saját hatáskörben tartja. 

(3) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-
testület vállalhat. 

 
8. § 

(1) 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 12. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” jogcímek 
feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,  
d) a rendelet mellékletét képező 10. 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 10. 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, 

(2) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül – ide nem értve a 10. 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. 
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(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) 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 10. számú mellékletben 

szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében. 
b.) Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 10. számú 

mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében: 
I. „M űvészeti 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 12. 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 12. 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 9. és 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében: 

• a Göd Város Önkormányzata cím dologi kiadásai között szereplő „Környezetvédelmi 
feladatok”- az 1 000 ezer forintot meghaladó szerződések, beszerzések esetében a  
bizottság javaslatára képviselő-testület dönt a felhasználásról, 

• a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”, 
f.) a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. számú 

mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében: 
• „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”. 

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.  
(3)  Alapítvány támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület 

jóváhagyásával folyósítható.  
(4) A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós 

- éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak. 
(5) 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 működési bevételi összelőirányzatot 
meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel. 

(2) 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. 

(3) 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. 



 

 

53

53

(4) 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 vezetőjével együttesen kezdeményezi a jegyző útján az 
Önkormányzat felé. A változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges.  

(5) 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) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási 

szerződést köthet. 
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre 

társadalmi szervezetet. 
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület 

engedélyével csatlakozhatnak. 
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem 

vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el. 
(5) 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. 

(6) Kezességet kizárólag a Képviselő-testület vállalhat. 
(7) 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. 

(8) 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)  Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
4/2014. (I.11.) 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. 
(2)  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 Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési előirányzatai 
1/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatai 
1/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatai 
2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzata 2015. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai 
3. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek 

előirányzatai 
4. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett működési bevételek 

előirányzatai 
5. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek 

előirányzatai 
6. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai 
7. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai 
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8. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és 
járulékok előirányzatai intézményenként 

9. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások 
előirányzatai intézményenként 

10. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 
működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások előirányzatai  

11. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 
felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai  

12. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi tartalékainak előirányzatai 
13/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül 

tervezett felújítási feladatok feladatonként 
13/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet 

címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként 
14/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül 

tervezett beruházási feladatok feladatonként 
14/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet 

címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként 
15. sz. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek a 2015. évi költségvetésben 
16. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi előirányzatainak tervezete 

Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok 
17. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatainak tervezete 

Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok 
18. sz. melléklet Intézmények létszámadatai 
19. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv 
 

15. § 
Záró rendelkezések 

 
 (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása 

során kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
 

 
Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
3./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket az előterjesztésről. 
 
Dr. Pintér György: Az előterjesztésben a főösszeget érintő jelentősebb változások fel vannak sorolva, 
ezeknek az átvezetése már technikai jellegű volt. 
 
Simon Tamás: A PEKJB megtárgyalta, megvizsgálta és egyhangúlag támogatta.  
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadják az előterjesztést. 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  6 /2015. (III.12.) sz. 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 
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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: 
 
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
 
             A) Költségvetési bevételi főösszegét                2 922 924 ezer forintban 
             B) Költségvetési kiadási főösszegét 2 979 561 ezer forintban 
             C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -56 637 ezer forintban 
             D) Belső finanszírozásának bevételi összegét          
                (előző évi pénzmaradványok 2014. évi költségvetési  
                   tervezetben igénybevett összege)                                              260 694 ezer forintban 
             E) Külső finanszírozásának bevételi összegét-Betét megszünt.                     970 000 ezer forintban  
 F) Külső finanszírozásának bevételi összegét-ÁH-n belüli megelőleg. 
                                                                                                                         28 466 ezer forintban 
             G) Külső finanszírozásának kiadási összegét-  
                         hitelek és kötvény tőketörlesztése                                                      204 057 ezer forintban 
             H) Külső finanszírozásának kiadási összegét-betét elhely. 970 000 ezer forintban 
 
             I) Külső finanszírozásának kiadási összegét- ÁH-n belüli megelőleg.visszafiz. 
                                                                                                                                      28 466 ezer forintban 

állapítja meg. 
 

(8) A költségvetés főösszege 4 182 084 ezer forint. 
(9) Működési hiány 2 645 ezer forint, a felhalmozási hiány 53 992 ezer forint. 
(10) A belső finanszírozás bevétele 260 694 ezer forint. 
(11) A külső és belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a működési és 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 2015. január 1-től kell alkalmazni. 
 
 

 
Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
 
Markó József: Hozzáfűzi még, hogy az egyes témáknál is komoly aktivitást fejt ki az önkormányzat, 
mint például a közvilágítás karbantartása, melynek költsége eddig 12 mFt volt, most a Neveleki 
településrésszel együtt és jobb minőségben 6 mFt lesz. Vagy egy másik példa a költségcsökkentésekre 
az intézményeknél tervezett kazáncsere, mely beruházás várhatóan 1-2 év alatt megtérül az 
energiafelhasználás csökkenésével. A közvilágításra korszerűsítésére is van árajánlat „led”-es 
lámpákra, de erre pályázatot várunk.    
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4./ A Gödi Kártyáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Dr. Pintér György: Amikor a strandbelépők árát tervezték, akkor merült fel a Gödi Kártyáról szóló 
rendelet módosításának lehetősége is. Az előterjesztés arról szól, hogy a polgármesteri hivatal és az 
önkormányzathoz tartozó intézmények dolgozói is bekerülnek a kedvezményezettek körébe, ők és 
kiskorú családtagjaik lesznek jogosultak a kedvezmény igénybevételére.  
 
Dr. Szinay József: Pontosító javaslata, hogy a kiküldött anyag 1. §. 3. bekezdése az alábbiak szerint 
legyen szövegezve: …. önkormányzati intézményben dolgozó közalkalmazott, közszolgálati és egyéb 
jogviszonyban álló alkalmazott.”  
 
Simon Tamás: A PEKJB is támogatta a rendelet-módosítást az elhangzott módosító javaslattal.  
 
Markó József: Ettől nem csökken, hanem inkább nő a bevétel. A városi dolgozók kedvezménnyel 
mehetnek be a strandra.  
 
Dr. Pintér György: A TESZ-től kapott tájékoztatás szerint az összes látogató 5 %-a Göd Kártyás, ez 
talán 7-8 %-ra változhat. 
 
A Képviselő-testület tagjai 10 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztésben szereplő 
rendelet módosítást az elhangzott kiegészítéssel. 
 

Göd Város Önkormányzatának 7/2015. (III.12.) sz. rendelete 
a Gödi Kártyáról szóló 10/2012. (V.2) sz. rendeletének módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 3.§ az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl Felnőtt Gödi Kártyára jogosult a gödi önkormányzati 
intézményben dolgozó közalkalmazotti, közszolgálati és egyéb jogviszonyban álló 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 

 
 
 
5./ Gödi Termálstrand belépőjegy árainak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Dr. Pintér György: A költségvetés tervezésekor felmerült a strand jegyárainak módosítása. A látogatók 
kb. 80 %-a nem gödi lakos, az emelés csak rájuk vonatkozik. Az eddigi két csoport helyett három 
lenne, az eddigi kettő volt a normál belépőt fizetők és a Göd Kártyások, a  harmadik lesz a nem gödi 
lakosok. A gödi lakosok számára nincs árváltozás, a normál belépők árai kb. 10-15 %-kal lett 
megemelve. Így az előzetes számítások szerint kb. 10 mFt-os többletbevétel várható. Viszont a 
bevételek alakulásánál a legmeghatározóbb tényező továbbra is az időjárás. 
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Simon Tamás: Az emelés a nem gödi lakosoknak jelent többletterhet. Mivel a bevétel marad vagy 
növekszik, ezért a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Pintér György: A technikai változtatást végre tudja hajtani a Településellátó Szervezet, ez még 
fontos információ. 
 
Markó József: Felkéri a testületet, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 

14/2015.(III.05.) sz. Ök határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödi Termálstrand működésével 
kapcsolatban az alábbiak szerint elfogadja a 2015. március 16-tól érvényes belépőjegy árait. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a árjegyzéket a Gödi Körképben és a honlapon tegye közzé. 
 

 
A Gödi Termálstrand belépőjegyeinek és szolgáltatásainak árai 

2015. március 16-tól 
   

Normál belépő   
Felnőtt napijegy    1 250 

Felnőtt napijegy 6-8-ig vagy 17 után 700 

Felnőtt 5 alkalmas bérlet 5 000 

Felnőtt 10 alkalmas bérlet: 9 000 

Felnőtt 10 alkalmas bérlet 6-8-ig vagy 17 után 6 000 

Gyerek, Diák és Nyugdíjas napijegy 850 

Gyerek, Diák és Nyugdíjas napijegy 6-8-ig vagy 17 után 550 

Gyerek, Diák és Nyugdíjas 10 alkalmas bérlet 7 000 

Gyerek, Diák és Nyugdíjas 10 alkalmas bérlet 6-8-ig vagy 17 után 4 500 

    
Egyéb szolgáltatások   

Szauna előfoglalás esetén/alkalom/óra 2 500 

Szauna helyben váltás esetén/fő 650 

Napozóágy bérlés/alkalom 650 

    
Belépő gödi lakosoknak    

(lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatásával)   

Felnőtt napijegy 1 100 

Felnőtt napijegy 6-8-ig vagy 17 után 600 

Felnőtt 5 alkalmas bérlet 4 000 

Felnőtt 10 alkalmas bérlet 8 000 

Felnőtt 10 alkalmas bérlet 6-8-ig vagy 17 után 5 000 

Gyerek, Diák és Nyugdíjas napijegy 650 

Gyerek, Diák és Nyugdíjas napijegy  6-8-ig vagy 17 után 450 
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Gyerek, Diák és Nyugdíjas 10 alkalmas bérlet 5 500 

Gyerek, Diák és Nyugdíjas 10 alkalmas bérlet 6-8-ig vagy 17 után 3 500 

    
Belépő Göd kártyával    

Felnőtt napijegy 550 

Felnőtt napijegy 6-8-ig vagy 17 után 350 

Felnőtt 10 alkalmas bérlet 5 000 

Felnőtt 10 alkalmas bérlet 6-8-ig vagy 17 után 3 000 

Gyerek, Diák napijegy 400 

Gyerek, Diák napijegy 6-8-ig vagy 17 után 300 

Gyerek, Diák 10 alkalmas bérlet 3800 

Gyerek, Diák 10 alkalmas bérlet 6-8-ig vagy 17 után 2800 

  
 
 
Határid ő: 2015. március 16.  
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató 
 

 
 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markó József 
Polgármester 

Dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 

 
 
  


