
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i, soron következő 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. 
Elmondja, hogy este közmeghallgatás lesz itt a hivatalban. Elmondja, hogy Simon Tamás képviselő 
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Az Egyebek napirendi pontban a Göd Városi 
Kommunikációs Nonprofit Kft. támogatását és egy képviselői kérdést javasol tárgyalni. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendben 
szeretnének tárgyalni valamit.  
 
Dr. Pintér György: A szokásos pénzügyi beszámolót szeretné ismertetni.  
 
A képviselő-testület 10 „igen” szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
 
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása /bizottsági tagok megválasztása/ 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
2./ 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ A 2014. évben megvalósult kiszolgáló utak költségeinek áthárításáról szóló Ök. rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
4./ Helyi vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
5./ Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi beszámolója 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
6./ A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőkeemelése, a tagi kölcsön és a TESZ-nél lévő eszközök 
átkerülésének rendezése 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
7./ Kerekerdő utcában sebességcsökkentő bordák építése 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
8./ Újabb korlátozott időtartamú várakozásra kijelölt területek megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
9./ Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2014. 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
10./ Óvodák alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
11./ Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 
 
12./ Kompok, révek felújítása, fejlesztése – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna ov. 



 
 
13./ Kárpátalja testvértelepülés, Jánosi támogatása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
14./ Alpolgármester idegennyelv-tudási pótlékának meghatározása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
15./ Képzettségi pótlékok kifizetésére fedezet biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
16./ Kitüntető címek adományozása /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
17./ Nyertes kiválasztása „Göd belterületi utak javítása, kátyúzása 2015-2016-2017. években" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Popele Julianna ov.  
 
Egyebek 
- Írásbeli képviselői kérdés 
  Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő 
- Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. támogatása üdülőházak felújításának céljával 
   Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása /bizottsági tagok 
megválasztása/ 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A Demokratikus Koalíció Gyöngyösi Kálmánt jelölte bizottsági külsős tagként, de 
mivel  köztisztviselő, ezért összeférhetetlenség áll fenn, így még nem áll módunkban dönteni arról, 
hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban ki lesz a külsős tag.   
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról és a rendelet módosításáról. 
 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

 
54/2015. (V.28.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának Simon Tamás-t, 
a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság képviselő tagjának Lőrincz László-t, 
a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának Szekeres Máté-t  
választja meg. 
Simon Tamás Közművelődési, Oktatás és Sport Bizottsági, Szekeres Máté Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsági tagságát megszünteti, Lőrincz László Közművelődési, Oktatás és 
Sport Bizottsági nem képviselői tagságát képviselő tagsággá módosítja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
 
 



 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) sz. rendelete  

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

 
1.§ A rendelet 6. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 

9 főből áll 
5 fő képviselő 
 
 
 
4 fő nem képviselő tag 

Szabó Csaba elnök 
Szász-Vadász Endre 
Csányi József 
Mudri József 
Simon Tamás 
Szabó Árpád 
Balogh György 
Nagy Károly 
……………………. 

Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság 

7 főből áll 
4 fő képviselő 
 
 
3 fő nem képviselő tag 

Simon Tamás elnök 
Szabó Csaba 
Lőrincz László 
Lenkei György 
Pappné Patke Mária 
Dr. Megyery Csaba 
Albert Pál 

Közművelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság 

7 főből áll 
4 fő képviselő 
 
 
 
3 fő nem képviselő tag 

Sipos Richárd elnök 
Szász-Vadász Endre 
Kovacsik Tamás 
Lőrincz László 
Kis-Simon László 
Szőke Zsófia 
Szekeres Máté 

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

Markó József        Dr. Szinay József 
   polgármester         címzetes főjegyző 

 
 
 
 
2./ 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: A kiküldött anyagban található a rendelet-módosítás. Kéri, hogy jelezzék 
észrevételeiket. 
 
dr. Pintér György: Mivel Simon Tamás képviselő, bizottsági elnök nem tudott megjelenni a mai 
ülésen, ezért a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság álláspontját tolmácsolja ezen az 
ülésen Simon Tamás helyett a Képviselő-testület felé. Időközben beérkezett a könyvvizsgálói jelentés 
is, ez is kiküldésre került. Felolvassa a jelentés összegzését. Ennek alapján javasolja elfogadni az 
önkormányzat zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait a szavazásra. 
 
 
 



A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V.29.) számú rendelete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2014. (III. 06.) számú 

rendelet végrehajtásáról 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előírtaknak megfelelően a következő zárszámadó 
rendeletet alkotja: 

A zárszámadás bevételei és kiadásai 

1. §  (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetés teljesítésének 
bevételi főösszegét 3 876 396 eFt-ban állapítja meg.  

 

2. §  (1) A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetés teljesítésének 
kiadási főösszegét 3 646 353 eFt-ban állapítja meg. 

 A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-20. sz. mellékletek mutatják be. 

 

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai 
 
 

3. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 2 208 903 eFt-ban 
állapítja meg.  

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 2 049 902 eFt-ban állapítja 
meg. 

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését      

357 506 eFt-ban állapítja meg 

6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 

343 909 eFt-ban állapítja meg  

7.§ A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 656 302 eFt-ban 
állapítja meg. 

8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését   612 006 eFt-ban 
állapítja meg. 

9. § A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 118 198 eFt-ban állapítja meg. 

10. § A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 115 563 eFt-ban állapítja meg. 

11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 188 973 eFt-ban állapítja 
meg. 



  

12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 186 436 eFt-ban állapítja 
meg. 

13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 178 076 eFt-ban állapítja 
meg. 

14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 175 244 eFt-ban állapítja 
meg. 

15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 101 847 eFt-
ban állapítja meg. 

16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 99 546 eFt-ban 
állapítja meg. 

17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 22 976 eFt-ban állapítja meg. 

18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 22 434 eFt-ban állapítja meg.  

19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 43 615 eFt-
ban állapítja meg. 

20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 41 313 eFt-
ban állapítja meg. 

 

2014. évi költségvetési pénzmaradvány 

  

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési 
pénzmaradványát 229 571 eFt-ban  hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint: 

Önkormányzat (intézmény)                            158 429 eFt 

Polgármesteri Hivatal                                       13 732 eFt 

Településellátó Szervezet                                  44 296 eFt 

Bölcsőde                                                                2 635 eFt 

Kastély Óvoda                                                      2 537 eFt 

Kincsem Óvoda                                                    2 832 eFt 

Alapszolgáltatási Központ                                   2 301 eFt 

Könyvtár                                                                  542 eFt 

József Attila Művelődési Ház                              2 267 eFt 

 



Záró rendelkezések 

 

22. §  A zárszámadó rendelet a kihirdetés napját követő napon lép életbe. 

 

23. § A rendelet részét képezi az 1-23. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény 
adatait is. 

  1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2014. év 

  1/1. Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése bevételi előirányzatainak 
teljesítése 

  1/2.  Göd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése kiadási előirányzatainak 
teljesítése 

  2. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó 
is) 

  3. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek 
teljesítése (telekadóval) 

  4. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett működési bevételek 
teljesítése  

  5. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek 
teljesítése  

  6. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 
működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései 

  7. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 
felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései 

  8. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és 
járulékok teljesítése intézményenként 

  9. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások 
teljesítése intézményenként 

  10. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 
működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése 

  11. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 
felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése 

 12. Göd Város Önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzata 

 13/1.Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és 
intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként 



  13/2. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 
előirányzatainak teljesítése feladatonként 

  14/1. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet 
és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként 

  14/2. Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett beruházási 
feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként 

   15. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2014. évben támogatott 
Alapítványokról 

   16. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított 
önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2014. évi adatok alapján) – 
figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
kormányrendeletre 

  17. Kimutatás a 2014. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről 

  18. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2014. évi költségvetésben 

  19. 2014. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen 

  20. 2014. évi Mérleg források – intézményi, összesen 

  21. 2014. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen 

  22. 2014. évi Maradvány kimutatás – intézményi, összesen 

  23. 2014. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen 

  

Markó József     Dr.Szinay József                          
Polgármester             Jegyző 

 

 
 
3./ A 2014. évben megvalósult kiszolgáló utak költségeinek áthárításáról szóló önkormányzati 
rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Markó József: A eddigiekben is az ingatlantulajdonosokra hárítottunk a kiszolgáló utak 
megvalósításainak összköltségéből a 6 %-ot. A gyakorlat a jövőben sem változik, erről szól a rendelet-
módosítás. 
 
Dr. Szinay József: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy most a Kusché Ernő utca, Vécsey Károly utca, 
Tompa Mihály utca és az Attila utcákban lévő útépítések kapcsán módosították a rendeletet, az 
önkormányzat a teljes költség 94 %-át vállalja az önkormányzat megfizetni a lakossági áthárított 
költség 6 %-os. A részletfizetési lehetőséget is és a havi ütemezést is tartalmazza a rendeletmódosítás.  
 
Sipos Richárd: Kérdése, hogy erről az érintett ingatlantulajdonosok tudtak? 



 
Dr. Szinay József: Természetesen előre kaptak tájékoztatást.  
 
Markó József: Felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő 
rendelet-módosításról. 
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták:  
 

Göd Város Önkormányzatának 16/2015. (V.29.) sz. Ök. rendelete a 2014. évben megvalósult 
kiszolgáló utak költségeinek áthárításáról 

 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1.) a) bekezdésben, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet hatálya 

 
(1) E rendelet hatálya Göd Város illetékességi területén a Kusché Ernő -, Vécsey Károly -, Tompa 
Mihály -, Attila utcákban megvalósuló kiszolgáló út építésével érintett ingatlanokra, illetőleg azok 
tulajdonosaira terjed ki. 
(2) Útépítésben érintett az ingatlan, amely az útépítés esetén közvetlenül megközelíthető az útépítéssel 
érintett közterületről, illetőleg az az ingatlan is, amely magánúttal vagy a szolgalom (átjárás) joga 
alapján az útépítéssel érintett közterületről megközelíthető. Sarokteleknél útépítés esetén a 
hozzájárulást arra az útépítésre kell megfizetni, amelyre vonatkozóan az ingatlanról való kijárás 
biztosított, amennyiben két utcára biztosított a kijárás, akkor a hozzájárulást arra az útépítésre kell 
megfizetni, amelyre vonatkozóan az ingatlanról gépkocsi kijárás biztosított. Ha két útra van gépkocsi 
kijáró, akkor ahhoz az útépítéshez kell hozzájárulni, ahol először épül út. Saroktelek tulajdonosa csak 
egy alkalommal kötelezhető a hozzájárulás megfizetésére.  E rendelet alkalmazásában ingatlan: az 
ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan. 
 

2.§ 
 

Útépítési hozzájárulás fizetésére kötelezettek 
 
(1) Az 1.§ szerinti útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa - jelen rendelet szabályai szerint – útépítési 
hozzájárulást (továbbiakban: hozzájárulás) köteles fizetni. 
(2) A hozzájárulás fizetésének kötelezettsége az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosait tulajdoni 
hányadaik arányában terheli. Valamennyi tulajdonostárs megállapodása alapján a lakossági 
hozzájárulás megfizetését írásban a tulajdonostársak egyike is magára vállalhatja. Valamely 
tulajdonostárs nemfizetése vagy nem szerződésszerű fizetése esetén a többi tulajdonostársat a 
hozzájárulás megfizetésére egyetemleges fizetési kötelezettség terheli.  
 

3.§  
A hozzájárulás mértékének számítási, képzési módja 

 
(1) A hozzájárulást az útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni az alábbi számítási 
mód alapján: 
Teljes költség = Kiszolgáló utak  megvalósításának költsége  
Önkormányzat által viselt költség Teljes költség 94 %-a. 
Áthárított költség= Teljes költség 6 %-a. 
Hozzájárulás mértéke Áthárított költségnek  az útépítéssel érintett egy ingatlanra eső hányada.  



 
4.§ 

Fizetési feltételek 
 
(1) Társasházi albetét, valamint önálló helyrajzi számú ingatlan esetén – külön kérelemre - legfeljebb 9 
havi időtartamban történő kamatmentes részletben fizethető – három havi bontásban - a 3.§-ban foglalt 
fizetési kötelezettség. A tulajdoni hányad alapján fizetendő részlet mértéke minimálisan 5.000 Ft. 
(2) Azon kérelmezők részére, akiknek háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át - egyedül élők esetében 200%-át - az 
(1) bekezdéstől eltérően a 3.§-ban foglalt fizetési kötelezettség teljesítésére legfeljebb 18 havi 
időtartamra történő kamatmentes részletfizetési kedvezmény engedélyezhető. Ezen esetben a tulajdoni 
hányad alapján fizetendő részlet mértéke – három havi bontásban - minimálisan 3.000 Ft 
(3) Amennyiben a tulajdoni hányad alapján fizetendő hozzájárulás összege nem éri el az 5.000 Ft-ot, 
abban az esetben részletfizetési kedvezmény nem engedélyezhető. 
(4) A részletfizetés minden tárgy évben az alábbi határidők alapján esedékes: 
Március 15, június 15, szeptember 15, december 15.  
Az első részlet, valamint az egyösszegű befizetésnek határideje: 2015. július 31. 
 

5.§ 
Eljárási szabályok 

 
(1) A hozzájárulás határozatban történő megállapításáról a Polgármester átruházott hatáskörben, 
mérlegelési jogkör nélkül dönt. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Polgármester a 4.§ (1) -(2) bekezdésben foglalt 
kérelmek esetén egyedi elbírálás alapján, mérlegelési jogkörben dönt.  
(3) A 4.§-ban foglalt részletfizetési kedvezményre vonatkozó kérelmek leadási határideje: 2015. július 
31. 
(4) A befizetés történhet csekken vagy átutalással.  

 
6.§ 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
   Markó József    Dr. Szinay József 
   polgármester           jegyző 
 
 
 
4./ Helyi vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József: Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 
szóló rendelet került módosításra megteremtve ezzel azt a lehetőséget, hogy a Településellátó 
Szervezet értékesítse eszközeit a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.  
 
Mudri József: Mi a helyzet akkor, ha a Kft. csődbe megy, akkor mi lesz az átadott eszközökkel? 
 
Markó József: Az önkormányzat 100 %-os tulajdonosa a Kft-nek, ami adódik probléma arról 
tudomása van az önkormányzatnak. A hulladékgazdálkodásnál eredetileg az volt a cél, hogy a 
lakosság csak az önköltséget fizesse. A korábbiakban a szemétszállítás ingyenes volt.  
 
Dr. Szinay József: Esetlegesen állami monopóliummá teszik a szemétszállítást, erről olvashattunk a 
médiában, vannak erre törekvések. 
 



Dr. Pintér György: Törvényi kötelezettség volt önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot  
létrehozni. Ezzel az átadással az eszközök ténylegesen ott lesznek, ahol a tevékenység folyik. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendeletről.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

Göd Város Önkormányzatának 17/2015. (V.29.) sz. rendelete az az önkormányzati vagyon 
hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. 

rendeletet módosításáról 
 

1.§ 
 
(1) A rendelet 17.§-ának módosítás előtti szövegezése az (1) bekezdés számozást kapja. 
(2) A rendelet 17.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
„17. § (2) Az önkormányzati költségvetési szervek tulajdonában lévő vagyontárgyakat a költségvetési 
szerv a Képviselő-testület egyedi döntése – hozzájárulása - alapján, kizárólag közszolgáltatás ellátása 
céljából, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság részére értékesítheti, a bevétel 
felhasználásának egyidejű meghatározásával.” 
 

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

Markó József       Dr. Szinay József 
    polgármester         címzetes főjegyző 

 
 
 
5./ Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2014. évi beszámolója 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Dr. Pintér György: A PEKJB egyhangúlag támogatta, a 10. oldalon található a határozati javaslat. Az  
előterjesztésben két gépelési hiba korrigálásra került, ennek érdemi jelentősége nem volt. A 
kintlévőségek kezelését a bizottsági ülésen részletesen átbeszélték. 
 
Markó József: Mivel több hozzászólás nincs, ezért felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az 
előterjesztésről. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

55/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy az alábbiak szerint elfogadja a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(cím: 2131. Göd, Duna út 5., adószáma: 24384135-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 
 
2014. évi beszámolóját:  

Mérleg főösszeg:      40 470 eFt 
Adózott eredmény:           247 eFt 
Eredménytartalék:               0 eFt 
Mérleg szerinti eredmény:          247 eFt 



 
A mérleg szerinti eredmény 2015. évben eredménytartalékot képez.  
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  ügyvezetők 
 
 
 
6./ A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tőkeemelése, a tagi kölcsön és a TESZ-nél lévő 
eszközök átkerülésének rendezése 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 
Markó József: Pénzügyi eljárásról van szó, a városnak kiadása ebből nem keletkezik. 
 
Dr. Pintér György: A PEKJB támogatta, külön a legfontosabb feladatokat összefoglalták. A bizottság 
javasolja az eszközök átadását, a második határozati javaslat a forrásokra, a harmadik pedig a tagi 
kölcsönről szól, a tevékenység finanszírozásának lehetőségéről állásfoglalást fogunk kérni. 
 
Markó József: Nincs több hozzászólás, ezért felkéri a testületet, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokról. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

56/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
hozzájárulását adja a melléklet szerinti, jelenleg a Településellátó Szervezet tulajdonában lévő, a 
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által bérelt eszközöknek a Gödi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére történő értékesítéséhez.  
 
Az értékesítésből a TESZ-hez befolyt bevétel összegével egyrészt a 2015. évi költségvetés TESZ 
finanszírozási sorban szereplő összeg csökkentésre, másrészt a Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. - finanszírozási keret sora megemelésre kerül. 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  címzetes főjegyző, TESZ igazgató, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
              ügyvezetői  
 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

57/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
mint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-164566., 
székhelye: 2131 Göd, Duna út 5.) alapítója az alábbi határozatot hozza: 
 
 

a.) Megállapítja, hogy a társaság egyedüli tagja teljes egészében szolgáltatta a 
törzsbetétjét, így a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésének 
akadálya nincsen.  



b.) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság törzstőkéjét 
3.000.000.-Ft-ról 15 000 000.-, azaz Tizenötmillió forintra emeli fel, így a tőkeemelés mértéke: 
12 000 000.-, azaz Tizenkettőmillió forint. 

c.) A tőkeemelést teljes egészében (100 %-ban) pénzbeli vagyoni hozzájárulás 
rendelkezésére bocsátásával kell teljesíteni a 12 000 000.-, azaz Tizenkettőmillió forint összegű 
pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének ideje: a 
változás cégbírósági bejegyzésétől számított 8 napon belül.  

d.) Göd Város Önkormányzata kijelenti, hogy a tőkeemelésben 100 %-ban részt kíván 
venni, kötelezettséget vállal arra, hogy a tőkeemeléshez szükséges vagyoni hozzájárulást a Göd 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében szereplő „Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. – finanszírozási keret” költségvetési sor terhére biztosítja. A vagyoni 
hozzájárulás teljesítésére a változásbejegyzésre irányuló kérelem cégbírósági bejegyzésétől 
számított 8 napon belül kerül sor a társaság bankszámlájára történő átutalással. 

e.) A társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint 
kíván működni, ennek megfelelően létesítő okirata módosításra kerül.  
A társaság elektronikus kézbesítési címeként a szelektiv@god.hu e-mail cím kerül a 
cégnyilvántartásban feltüntetésre. 

f.) Elfogadja a létesítő okirat fenti módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett 
változatát és kijelenti, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit az Önkormányzat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el.  

g.) Felhatalmazza a társaság ügyvezetőit a módosított létesítő okirat aláírására és arra, 
hogy a fenti változások bejegyzése érdekében a cégbíróságon kérelmet terjesszenek elő. 
 
Forrás: a 2015. évi költségvetés „Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  – 
finanszírozási keret” sora 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:    polgármester, jegyző, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői 
 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

58/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
úgy dönt, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2014. augusztus 25-én kötött kölcsönadási 
szerződést oly módon változtatja meg, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. a tagi kölcsönből 
2015-ben kettőmillió forintot fizessen vissza, míg a hátralévő összeg visszafizetésének határidejét 
egységesen 2016. december 15-ben határozza meg. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős     polgármester, címzetes főjegyző, a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
                 ügyvezetői 
 
 
7./ Kerekerdő utcában sebességcsökkentő bordák építése 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető  
 
Markó József: Lakossági kérés volt a forgalomlassító létesítése,  a döntés arról szólna, hogy 1 db 
borda épüljön, 1 db tábla kihelyezésével. Ezen a területen a sebesség 20 km/óra, amit sajnos a 
valóságban nem tartanak be. A kérésnek eleget tudunk tenni, ha az ott élők ezt igénylik, arról kell most 
dönteni, hogy engedélyezzük vagy sem. Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel az egyik 
az engedélyezés, a másik, hogy a testület nem támogatja a kérést. Felkéri a testületet, hogy először az 
a.) határozati javaslatról szavazzanak. 



 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

59/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) b) bb) alpontja és 34. § (2) bekezdése 
szerinti feladatkörében a következő döntést hozza: 

1./ Kristály Péter, mint a 2131 Göd, Kerekerdő utca 9. szám alatti ingatlan tulajdonosa a 
Kerekerdő utcai ingatlantulajdonosok képviseletében benyújtott kérelmére a Göd, 
Kerekerdő utca 6601/3 hrsz.-ú belterületi lakóúton 1 db sebességcsökkentő borda 
elhelyezését engedélyezi abban az esetben, ha az érintett ingatlantulajdonosok az 
építéshez a hozzájáruló nyilatkozatukat az önkormányzat Beruházási és 
Városüzemeltetési Osztályán leadják. Engedélyezi továbbá  1 db közúti útkanyarulatot 
jelző tábla telepítését.  

2./ A sebességcsökkentő bordát az Útügyi Műszaki Előírások című (ÚT 2 – 1.207:2008) 
szabályzat szerint kell megépíteni, a helyszínrajzon feltüntetett 1. vagy 2. pontban 
megjelölt telepítési helyszínre.  

3./ A kivitelezési munka megkezdése előtt és befejezése után a kivitelező köteles helyszíni 
egyeztetést folytatni a Gödi Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjével. 

4./ A kivitelezési munkák elvégzésével a kérelmezőt bízza meg, aki az épített műtárgy 
kialakításának költségeit is viseli. 

5./ Az építési munka ideje alatt a közlekedők megfelelő tájékoztatásáról és irányításáról a 
Kivitelezőnek gondoskodni kell. 

6./ A sebességcsökkentő bordák előtt és környezetükben a következő jelzőtáblákat kell 
kihelyezni: 1-1 darab „Egyenetlen úttest” jelző tábla, 2-2 darab „Oldalakadály”Veszélyt 
jelző tábla.  

7./ Az 1 db útkanyarulatot jelző táblát a helyszínrajzon feltüntetett elrendezés szerint kell 
telepíteni. 

 

A forgalomtechnikai jelzőtáblák kihelyezéséhez szükséges összeget, bruttó 76.200.- Ft-ot a 2015. 
évi költségvetésben szereplő közúti jelzőtáblák, forgalomtechnikai eszközök keret terhére 
biztosítja.  

Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző,  
              Popele Julianna Beruházási osztályvezető 

Határid ő: azonnal 

 
8./ Újabb korlátozott időtartamú várakozásra kijelölt területek megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Markó József: A Beck Ö. Fülöp téren már van ilyen. A parkolási rendelet módosításra szorul, addig is 
meg kell oldani a problémát. A felsorolt helyszíneken javasolják a mérőórás parkolást. Ismerteti a 
mérős parkolás gyakorlatát.  
 
dr. Pintér György: A PEKJB tárgyalta, és két kiegészítést javasolt. Az egyik a Kisfaludy utcai 
gyógyszertárnál lévő parkolóhelyek is kerüljenek be, a másik, hogy az Egészségház és az orvosi 
rendelőben dolgozók részére különítsenek el várakozóhelyeket. Javasolja ezen felül a parkolási időt 7-
17 óra között hétköznap meghatározni és a gépjárművezető felelősségének egyértelművé tételét is, 
hogy látható módon jelezze a parkolást megkezdésének idejét.   



 
 
Markó József: A gyógyszertárnál magánterületről van szó, itt nem szabályozhat a város. 
 
Sipos Richárd: Szinte a teljes felsőgödi parkolóhelyekről beszélünk, akkor Oázisban élők hol fognak 
parkolni? 
 
Dr. Szinay József: Ismerteti a kijelölt helyszíneket:  az egyik a felsőgödi vasúti átjárótól dél-nyugatra 
található kőburkolatú várakozóhely, a másik a felsőgödi vasúti átjárótól észak-keletre található 
kerékpártárolók melletti aszfaltburkolatú várakozó terület. Az Oázisban élőknek nem fog problémát 
okozni, mindössze 4-5 parkolóhelyet veszünk így el.  
 
Markó József: A kővel kirakott parkolók üzlethelyiségekhez tartoznak, mint a fagylaltos, vagy a 
gazdabolt. Ez a boltosokon mindenképpen segíteni fog, hogy nincsenek a parkolóik lefoglalva.  
 
Dr. Nagy Atilla: A közforgalom elől el nem zárt magánutakra is a KRESZ szabályai vonatkoznak. 
 
Markó József: Ez nem magánút. 
 
Dr. Nagy Atilla: Valóban nem közterületről van szó, a Kisfaludy utcában a gyógyszertárnál lévő 
résznél nincs sorompó, de itt is érvényesül a KRESZ szabályai.  
 
Markó József: A magánterületeken akkor sem lehet parkolni vagy előírni parkolási szabályokat.  
 
Dr. Szinay József: Javasolja erről a területről később dönteni.  
 
Sipos Richárd: Nem érzi teljesen késznek a korlátozásra vonatkozó szabályozást. Előbb kellene a 
plusz parkolókat biztosítani, aztán bevezetni a korlátozó intézkedéseket. 
 
 
Dr. Szinay József: Ezt a problémát az előterjesztés készítésekor átbeszélték az aljegyzővel. Semmi 
akadálya, hogy későbbiekben döntsön a testület. 
 
Dr. Nagy Atilla: Az eredeti előterjesztésében foglaltakat fenntartja. A megvalósításhoz a táblákat is be 
kell szerezni. Nyáron nem lesz feszítő a parkolási kérdés. A probléma megoldásának folyamatában a 
következő lépésnél be volt tervezve a parkoló rendszer kialakítása. Megoldás lenne a P+R rendszerű 
parkolók valamilyen bővítése. A felsőgödi állomásnál vagy a Göd állomásnál is ki lehetne alakítani.  
 
Markó József: Javasolja, hogy a rendelőnél és a gyógyszertárnál lévő rész most ne kerüljön most 
elfogadásra, kiegészítésként bekerülhet a parkolók kialakítása.  
 
Dr. Nagy Atilla: A végrehajtási határidőnek 2015. augusztus 31. legyen. A határozatba befogadja az 
időkorlátos táblás megjelölést. Kérdés, hogy a tárcsás órás megjelölést rendeletben kellene 
szabályozni, vagy elégséges a határozati forma. A jogszabály nem tér ki erre részletesen.  
 
dr. Pintér György: Akkor a PEKJB javaslata visszavonásra kerül.  
 
Markó József: Az elhangzott módosításokkal és kiegészítéssel javasolja az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását. Felkéri a testület tagjait a szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 
 
 
 



 
60/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A felsőgödi vasúti átjárótól dél-nyugatra található kőburkolatú gépkocsi várakozóhelyet 
kijelölt várakozóhelynek jelöli meg, személygépkocsik részére munkanapokon, 7-17 óra 
között legfeljebb 45 percnyi várakozás időtartamára. 

2. A felsőgödi vasúti átjárótól észak-keletre található kerékpártárolók melletti 
aszfaltburkolatú gépkocsi várakozóhelyet kijelölt várakozóhelynek jelöli meg 
személygépkocsik részére munkanapokon, 7-17 óra között legfeljebb 45 percnyi 
várakozás időtartamára. 

3. A felsőgödi Kisfaludy utca északi oldalán a Honvéd sori csatlakozástól kezdve a Madách 
utcai kereszteződésig - ameddig műszakilag megoldható – a párhuzamos gépkocsi 
várakozóhelyet kijelölt várakozóhelynek jelöli meg, személygépkocsik részére  
munkanapokon 7-17 óra között, legfeljebb 2 órányi várakozás időtartamára.  

4. az előző pontokban lehatárolt várakozóhelyek pótlására megfelelő számú P + R 
várakozóhelyet alakít ki a felsőgödi vasútállomás közvetlen közelében.  

5. A gépjármű vezetőjének felelőssége, hogy a gépjármű szélvédője alatt egyértelműen 
megjelölve és jól leolvashatóan tüntesse fel a parkolás megkezdésének idejét. 

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a hivatal útján gondoskodjon a KRESZ-nek mindenben megfelelő 
részlet-tervezésről, egyeztetésekről, lehatárolásról, kitáblázásról és más szükséges teendőkr ől, 
valamint az új parkolók kialakításának előkészítéséről.  
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határid ő: 2015. augusztus 15. 
 
 
 
9./ Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2014. 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
Lenkei György: Az önkormányzat gyermekvédelmi ellátásai közé tartozik az általános 
szolgáltatásokon felül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a beiskolázási támogatás, az 
étkezési támogatás, a szülési támogatás. Ezen szolgáltatáson felül együttműködési megállapodás 
keretében az önkormányzat vállalja más intézménybe járó, tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos 
gödi gyermekek támogatását. Elmondja még, hogy a Duna-parti nyaralóházakban lesz a gyermeknap, 
ahol a „Gödi gyermekekért” díj is átadásra kerül. Ismerteti a nyári napközis tábori lehetőséget is. 
Kiemeli, hogy a nyári önkéntes munka, amit a középiskolákban igazolni kell, a nyári táborban 
letölthető, az itt végzett munka erre alkalmas. A nyári étkeztetés a rászorultak részére megoldott lesz. 
Működtetjük a jelzőrendszert és a Gyermekházat is, a helyi esélyegyenlőségi nap is megrendezésre 
kerül. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Dr. Kálmán Gábor által készített esélyegyenlőségi programot 
megyei szinten tananyagként kezelik. Rendszeres adományosztás van, az Alapszolgáltatási 
Központban folyamatosan figyelik a problémás családok helyzetét, komolyan felmerül az 
önkormányzat felelőssége. A gyámhatósági intézkedések közül kiemeli, hogy két család volt olyan 
helyzetben, ahol alkalmazni kellett a családból való kihelyezést és az ideiglenes elhelyezést. A 
gyámügyi intézkedéseket most már csak Dunakeszin tudják intézni a gödi lakosok, ez sok esetben 
probléma. Javasolja, hogy létesítsenek ismét kihelyezett gyámügyi irodát Gödön.  
 
Sipos Richárd: Az előbb említett Gyermekház működésével kapcsolatban tavaly úgy döntött a testület, 
hogy ez a szolgáltatás 2015. január elsejével megszűnik, az imént Lenkei képviselő jelen időben 
említette.  
 



Lenkei György: Sipos képviselőnek 8 napon belül írásban válaszol, miután az Alapszolgáltatási 
Központ vezetőjét erről megkérdezi. 
 
Markó József: Egyéb hozzászólás nincs, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra.  
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 
 

61/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) 
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján elfogadja az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
10./ Óvodák alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Nagy Atilla: A meghívóval még a munkaanyag került kiküldésre. A Közművelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság valamint a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a két alapító 
okirat módosítását. A későbbiekben elkészített egységes szerkezetű alapító okiratok már tartalmazzák 
a két bizottság által javasolt , igazából egyetlen szavas módosítást.  
 
Markó József: Nincs észrevétel az előterjesztéshez, ezért felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatokról. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

62/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
 
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő  Kincsem Óvoda 
Alapító Okiratát 2015. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító Okirat címében a felhatalmazás és jogszabályi hivatkozás a következőkre változik: 

 „a Köznevelési tv. 21. § (3) bekezdése, az Államháztartási tv. 8. §-a és az Ávr. 5. §-a  szerint” 

2. Az Alapító Okirat 6. pontjának teljes szövege hatályát veszti, és helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

  „6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

  Köznevelési feladatok ellátása óvodában.” 

3. Az Alapító Okirat 7. pontjának teljes szövege hatályát veszti,  

4. Az Alapító Okirat 9. pontjának a.), b.), c.), d.) és e.) alpontjai hatályukat vesztik, és helyükbe az 
alábbi tagolással a következő rendelkezések lépnek: 



 a.) 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai faladatai: iskolai életre felkészítés. Az óvoda 
a pedagógiai program és az igények alapján vegyes korcsoportú és alsó-, középső-, nagycsoport 
felosztású csoportokban látja el a gyermekeket. Ellátja a rászoruló gyermekek logopédiai képzését. 

 b.) 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: A feladatellátási hely teljes 
szakmai működéséhez szükséges dologi, személyi és egyéb feltételek kialakítása és folyamatos 
fenntartása. 

 c.) 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 d.) 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: óvoda-egészségügyi (védőnői, 
orvosi és fogorvosi) ellátás.” 

5. Az Alapító Okirat 11. pontjának címe alatti szöveg hatályát veszti és helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 „A költségvetési szerv (óvoda) önálló jogi személy, élén óvodavezető áll. Kinevezése, 
felmentése, bérezése, fegyelmi ügye a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A kinevezés, megbízás határozott 
időre, öt évre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési 
szerv közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 

A költségvetési szerv vezetési rendjét, szervezeti felépítését és működésének rendjét a szervezeti és 
működési szabályzat és a házirend határozza meg.”   

6. Az Alapító Okirat 14. pontja 2. francia bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 „- Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a 
velük kötött munkaszerződés, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. 
XXXIII. tv. és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadó. A jelen alapító okiratban nem 
szabályozott kérdésekben a Köznevelési törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére. 

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

 
 

63/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Kastély 
Központi Óvoda Alapító Okiratát 2015. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító Okirat 5. pontjában szereplő „Más településről...”  kezdetű mondat hatályát veszti. 

2. Az Alapító Okirat 9. pontja c) alpontja alatti felsorolás 5. francia bekezdés alatti „autista (új 
autista...)” kezdetű fordulata hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 



 „- olyan autista gyermekek, akik e tény hivatalos megállapításakor eleve az óvoda 
ellátásában vannak” 

 

3. Az Alapító Okirat 9. pontja c) alpontja alatti felsorolás 6. francia bekezdés alatti „a megismerő 
funkciók...” kezdetű fordulatából a „és súlyos” szövegrész hatályát veszti. 

4. Az Alapító Okirat 9. pontja d) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „d.) 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” 

5. Az Alapító Okiratban a 11. pont „A kinevezés, megbízás...” kezdetű mondatában szereplő 
„legalább”  és „legfeljebb tíz” szófordulatok hatályukat vesztik. 

6. Az Alapító Okirat 14. pontjában szereplő első mondat helyébe a következő mondat lép:  

 „Az alkalmazottak munkajogi helyzetére a Munka Törvénykönyve, jelen alapító okirat, a 
velük kötött munkaszerződés, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. 
XXXIII. tv. és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadó.” 

Felkéri a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására, a törzskönyvi bejegyzési kérelem 
benyújtására, a jegyzőt ennek előkészítésére. 

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

 
 
11./ Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
Markó József: Kérdése az előterjesztőhöz, hogy kívánja kiegészíteni a leírtakat? 
 
Popele Julianna: Nem. 
 
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról.  
  
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

64/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Nemzetgazdasági Minisztérium „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatása” c. pályázatán a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola konyhájának 
az e) alcél szerinti, azaz a már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, 
akadálymentesítésével történő megvalósításra pályázat benyújtását.  
 
Projekt teljes költsége:    26 882 258 Ft 
Igényelhető támogatás (95%):    25 538 145 Ft 
Szükséges saját erő (5%)      1 344 113 Ft 
 



 
A pályázathoz szükséges önrészt, 1 344 113 Ft-ot  a 2015. évi költségvetésben tervezett pályázati 
önrészek tartalékkeretből biztosítja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
12./ Kompok, révek felújítása, fejlesztése – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 
 
Markó József: A kiküldött anyag 59-es oldalától kezdődik az előterjesztés. Évek óta részt veszünk a 
pályázaton, kevesebb támogatást kapunk már a szövetségtől, az összeget járdafelújításokra szeretnénk 
felhasználni. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

65/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KIF/8007/2015-NFM pályázati kódszámú 
”Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” pályázaton való részvételét. A 
benyújtást és a kapcsolódó önrész biztosítását az alábbiak szerint vállalja: 
 
Alsógöd-Szigetmonostor révátkelőhöz  vezető járda felújítása a Jávorka utcában: 
Felújítás összes költsége (bruttó): 6 953 023 Ft 
Igényelt támogatás 70%:  4 867 116 Ft 
Önkormányzati önrész 30%  2 085 907 Ft 
Felsőgöd- Surány révátkelőhöz vezető járda  felújítása (a Bocskai utca és a révátkelőhely lépcsője 
közötti szakaszon): 
Összes felújítási költség (bruttó):  3 744 722 Ft  
Igényelt támogatás 70%:   2 621 305 Ft 
Önrész összesen 30%:    1 123 417 Ft 
 
„Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  
Működtetési költség:      6.500.000 Ft 
 Ebből   - igényelhető támogatás 80 %:   5.200.000 Ft 

 - önrész 20% (Üzemeltető vállalja):  1.300.000 Ft 
 
A részvételhez szükséges működtetési költségek 20%-os önrészét bruttó 1.300.000 Ft-ot a rév 
üzemeltetője, „Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1203 Budapest, Lajta László u. 
26., 3. em.22.) vállalja. 
 
Göd Város Önkormányzata a felújítási költségek 30%-os önrészét, bruttó 3.209.324 Ft-ot a 2015. évi 
költségvetés pályázatok önrésze tartalék kerete terhére vállalja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási szerződés megkötésére, 
valamint a révátkelő Üzemeltetőjével megkötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: Markó József polgármester, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov. 
Határid ő: folyamatos 
 
 
 
 



 
13./ Kárpátalja testvértelepülés, Jánosi támogatása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József: A 2006-2008 körül jártak Jánosiban, akkor az iskolák vizesblokkos felújítása történt 
meg. Sajnos azóta a testvérvárosi kapcsolat kicsit enyhült, egyrészt a kapcsolattartók megöregedtek, 
betegek lettek, másrészt nehéz körülmények között élnek. Kárpátalján háborús helyzet van, igen sok a 
problémájuk. Kérdés volt, hogy mivel tudnánk segíteni ezen a 98 %-ban magyarlakta területen és 
jelezték, hogy anyagi segítségre lenne szükségük leginkább. A Máltai Szeretetszolgálat a segítségét 
felajánlotta az adomány átadásában. Hozzávetőlegesen 340-350 családon kellene segíteni és erre egy 
összeget megállapítani. Ott jelenleg egy nyugdíjas jövedelme 10 eFt-nak megfelelő, aki dolgozik 
annak kb 13 eFt nagyságrendű. Az utóbbi években nem voltak kölcsönös látogatások. Ha most 4 mFt-
os támogatást nyújtanánk, akkor az elmúlt éveket is beszámolva arányosan ez nem jelentene nagy 
összeget, viszont az ott élőket igencsak megsegítené. Kéri a hozzászólásokat, javaslatokat. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja a segítségnyújtást. 
 
Markó József: Pontos, korrekt elosztásra lehet számítani, a pénzügyi lebonyolításnak sincs akadálya. 
 
Lenkei György: Támogatja a javaslatot, ez már egy éve is téma volt, a „szükség ideje” itt van, 
támogatja az elhangzott javaslatot. 
 
dr. Pintér György: Tudomása szerint ott a gázárak közel hatszorosára nőttek az utóbbi hónapokban. 
Felfoghatatlan állapotok alakultak ki, a folyamatos bevándorlásra is számítaniuk kell. A támogatásra 
szánt összeg forrásaként javasolja a működési tartalékot. Ezzel a falu lakosságának közel felén 
tudnánk segíteni.  
 
Dr. Szinay József: Javasolja, hogy a testület a 4 mFt-os keretösszegre adja meg a felhatalmazást, és a 
hivatal keresse meg azt a hivatalos formát, amivel ezt a támogatást nyújtani tudjuk. A fűtésre 
visszatérve elmondja, hogy a télen nem lesz Jánosiban olyan család, aki tudna fűteni. 
 
Sipos Richárd: Támogatja a 4 mFt-ot, de szerezzünk bizonyosságot arról, hogy a pénz a címzettekhez 
odakerült. 
 
Markó József: Javasolja, hogy a pénz kiosztásakor legyenek ott a testületből. 
 
Mudri József: Mindenképpen támogatja a javaslatot. Ha a gödi lakosok adományokat gyűjtenének, 
akkor a Vöröskereszt szervezetével ki lehetne vitetni.  
 
Markó József: Elsődlegesen a pénzadomány volt a legmegfelelőbb.  
 
Dr. Pintér György: Az ukrán hatóságok nem könnyítik meg sajnos az ilyen jellegű adományok 
átvitelét, a pénzadománnyal nincs gond, az odakerülhet.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait a szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

66/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 4 mFt, azaz Négymillió forint összegű keretet biztosít a Göd városának 
Kárpátaljai testvértelepülése, Jánosi község támogatására, melynek célja a településen lakó, 
nehéz helyzetben élők megsegítése. A pénzügyi keret felhasználásának formája a későbbiekben 
kerül meghatározásra.  



 
Forrás: „Feladattal nem terhelt működési tartalék – 2015” 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
14./ Alpolgármester idegennyelv-tudási pótlékának meghatározása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: Az alpolgármester két nyelvvizsgával rendelkezik. A nyelvpótlék biztosítása törvényi 
kötelezettségünk, nem mérlegelés kérdése, amikor ide került akkor kellett volna kifizetni részére a 
pótlékot. Öt évre járna, de csak 3 évre tudjuk kifizetni.  
 
Lenkei György: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta és egyhangúan 
támogatta a javaslatot.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait a szavazásra. 
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták.  
 

67/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a 117/2014. (X. 21.) sz. Ök. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
Dr. Pintér György alpolgármester részére illetményének változatlanul hagyása mellett, 2015. 
január 1-től az alábbi idegennyelv-tudási pótlékot állapítja meg:  

- angol középfokú idegennyelv-tudási pótlék 23.190 Ft/hó 
- orosz felsőfokú idegennyelv-tudási pótlék 38.650 Ft/hó 

mindösszesen: 61.840 Ft/hó összegben. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az angol középfokú idegennyelv-tudási pótlék 2012. január 1-ig 
történő visszamenőleges kifizetéséről intézkedjen. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy az alpolgármester kinevezési okmányának módosításáról, a 
költségvetésen belüli átcsoportosításról - melynek összege összesen munkáltatói járulékkal 
együtt 2.002.688 Ft - és ennek megfelelően a 2015. évi költségvetés módosításáról intézkedjen. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alpolgármester kinevezési okmányának módosítását 
aláírja. 
Forrása: a 2015. évi költségvetés feladattal nem terhelt működési tartalék sora 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
  Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
15./ Képzettségi pótlékok kifizetésére fedezet biztosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József: Részben hasonló a helyzet, mint az előző napirendnél, képzettségi és 
nyelvpótlékokról van szó. A köztisztviselőkre vonatkozó jogi szabályozás biztosítja a munkáltatónak, 
hogy a képzettségi pótlékokat figyelembe vegye, a másoddiplomára a hivatal ösztökélte a dolgozóit. 
Ez nem törvényi kötelezettség, csupán a törvény lehetőséget ad rá. Akik megszerezték a végzettséget , 
azok automatikusan kapták meg a végzettség szerinti pótlékot. Ezt szeretnénk azoknál pótolni, akik 
nem kapták meg, ez mindösszesen 5.416.578 Ft-ot jelent. 
 
 



 
 
Markó József: Ez nem teljes egészében kötelező, de a kollegák döntő többsége kapta, ezért javasolják, 
hogy mindenki kapja meg, akit érint. 
 
Kovacsik Tamás: 2015. április 3-án fordult a jegyzőhöz e tárgyban bővebb tájékoztatásért, 29-én 
kapott egy tőle egy levelet, miszerint az adatvédelmi és információs hatóságtól kértek állásfoglalást. Ő 
az érintett munkaköröket kérdezte, nem neveket és személyi adatokat kért. Ezt a mai napig nem kapta 
meg. A jegyző hivatkozott az önkormányzat szabályzatára, mert úgy érezte, hogy titkosak azok az 
adatok, melyeket Ő kért.  
 
Dr. Szinay József: Egyeztettünk a kormányhivatallal, de ott nem tudták eldönteni, hogy képviselő 
részére kiadhatók ezek az adatok, ezért írták meg a levelet az adatvédelmi hivatalhoz. 
 
Kovacsik Tamás: Nem tud érdemben szavazni addig erről, amíg a válaszlevelet nem látja.  
 
Markó József: Adott munkakörtől és személytől független. Itt arról van szó, hogy az eddigi  
gyakorlattal szemben 7 fő nem kapta meg, amit korábban 20-30 ember megkapott. Ő látta a listát, de a 
konkrét neveket nem tudná felsorolni.  
 
Kovacsik Tamás: Ő sem azt kérdezte, hogy kik, hanem hogy milyen végzettségűeknek járnak a 
pótlékok. 
 
Markó József: Itt egy elvről van szó, hogy megkapják, vagy nem kapják. 
 
Kovacsik Tamás: Tehát az elmaradt és meg nem kapott összegekről van szó? 
 
Markó József: Ez mérlegelés kérdése. Nem kötelező, lehetne mostantól is fizetni, de 3 évre 
visszamenőlegesen megállapított összeget javasolnak.   
 
Lenkei György: Tisztázásképpen: aki az igennel szavaz azt úgy kell értelmezni, hogy megkapják, ha 
nemmel, akkor nem ? 
 
Markó József: Igen, erről van szó.  
 
Kovacsik Tamás: Elmondja, hogy azért szavaz nemmel, mert két hónap alatt nem kapott választ, nem 
azért, mert nem ért egyet a kifizetéssel. 
 
Dr. Nagy Atilla: Angol, német, francia, orosz nyelvekre kötelező nyelvpótlékot adni.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait a szavazásra. 
 
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták.  
 

68/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 7 fő köztisztviselője részére bruttó 5.416.578 Ft forrást 
biztosít a korábban ki nem fizetett, valamint a 2015. évben esedékes képzettségi és idegennyelv-
tudási pótlékok fedezetére.  
Felkéri a Jegyzőt : 

a) költségvetési rendelet módosításának elkészítésére és a Képviselő-testület elé történő 
beterjesztésre, 
 



 
 
 

b) a pótlékok köztisztviselők részére 2014. december 31-től 2012. január 1-ig – vagy ha az 
későbbi időpont, akkor a jogviszony kezdetéig - történő, visszamenőleges kifizetésére, 

c) a kinevezési okiratok módosításának elkészítésére, továbbá intézkedjen a megállapított 
pótlékok 2015. január 1-től történő folyósításáról. 

 
Forrás: a 2015. évi költségvetés feladattal nem terhelt működési tartalék sora 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
16./ Egyebek: 
 

• Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. támogatása üdülőházak felújításának 
céljával 

 
Dr. Szinay József: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat költségvetésében a „Tartalék”-nál az 
előterjesztésben szereplő összeg biztosítva volt, ezt kell felszabadítani, illetve a keret felhasználását 
engedélyezni a tartalékkeret felhasználásának szabályai szerint.  
 
Markó József: Nincs több hozzászólás, ezért kéri felkéri a képviselőket a szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 10 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntött: 
 

69/2015.(V.28.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének tartalék előirányzatának „BM 
üdülő-beruházási feladatok” sor terhére a Duna-Part üdülőházak 6 db faháza vizesblokkjainak 
teljes körű felújításának céljára a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. javára 3.283.236.-
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt utólagos elszámolás terhe mellett. 

Felkéri a jegyzőt a támogatási szerződés előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására, majd az elszámolás ellenőrzésére. 

Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző 
   Markó József polgármester 

Határid ő: azonnal 

 
• Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről 

 
Dr. Pintér György: Ismerteti az önkormányzat és a hivatal jelenlegi pénzügyi helyzetét.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Írásbeli képviselői kérdés 
 
Sipos Richárd: Írásbeli kérdése volt, erre nem érkezett még válasz. A kérdése az volt, hogy „Legy-e 
mindenhol problémamentesen használható mobiltelefon és mobilinternet hálózat Göd területén?” 
 
Dr. Szinay József: A TELENOR és a T-Mobil telefontársaságok képviselőit megkereste áprilisban. 
Egyedi előfizetők részéről nem sok megkeresés érkezik hozzájuk. A szolgáltatók közös oszlopon 
szeretnék elhelyezni a vevőegységeiket, kérték, hogy ha van javaslata az önkormányzatnak a torony 
elhelyezésre, akkor jelezzék. A tervezendő HÉSZ-ben nincs ilyen torony jelölve.  
 
Markó József: A Szent István templom tornyában van ilyen egység, ezt sem tudják sokan. Kérdés, 
hogy mennyire valós a probléma. Javasolja, hogy készítsenek egy felmérést visszajelzések alapján.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Megkereste a szolgáltatókat, de egyedül a Telenor válaszolt. Korábban a Pólus 
területén javasolták a torony felépítését, a másik lehetőség a TESZ külső telephelyén lenne. Ezek 
megfelelőek lettek volna, de a Pólus csődbemenetele miatt nem lett semmi a torony elhelyezéséből. 
Városrendezési hatástanulmány szükséges, amit a testület hagy jóvá. Az ingatlanok értékében egy 
ilyen torony megvalósítása értékcsökkenést okozhat.  
 
Dr. Szinay József: Korábban a lakosság tiltakozása részben egészségügyi, részben esztétikai okok 
miatt volt. Ma már a szolgáltatók hajlandóak szép kivitelezésben, akár fából is torony készítését.  
 
Markó József: Korábbi döntés is volt erről, hogy hol lehetne tornyot építeni, még a felsőgödi pályánál 
is felmerült a lehetőség.  
 
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a további napirendi pontok tekintetében a zárt ülés 
megtartásáról. 
 
A testület tagjai 10 „igen” szavazattal döntenek arról, hogy a meghívó szerinti 16. és 17. napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
Csányi József képviselő kiment. 
 
Markó József: A Kék Duna üdülő működtetésével kapcsolatban ad tájékoztatást. Az üzemeltetést más 
kapta meg nem az önkormányzat. Több jelentkező volt, ezt tudtuk. Véleménye szerint később még 
esélye lehet az önkormányzatnak, most más döntés született. 
 
Csányi József képviselő visszajött.  
 
 
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. 

K.m.f. 

 

Markó József 

polgármester 

Dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 
 


