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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i nyílt 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. 
Csányi József, Simon Tamás, dr. Pintér György és Szász-Vadász Endre képviselők jelezték, hogy a 
mai ülésen nem tudnak részt venni. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és felkéri a testület tagjait, 
hogy szavazzanak azok tárgyalásáról úgy, hogy a 2. és 3. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. 
 
A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
fogadják el, és döntenek arról, hogy a 2. és 3. napirend pont zárt ülés témája.  
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
1./ Alapító Okiratok módosítása 

     - Kastély Központi Óvoda 
     - Kincsem Óvoda      
     - József Attila Művelődési Ház 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  

2./ Közbeszerzési eljárás megindítása - „Göd, Kálmán utca (Deák Ferenc utca – Sződi utca közötti  
     szakasz)  útfelújítása, csapadékvíz rendszer felújítása”         
   Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. és Városüzemeltetési Ov. (Z á r t    ülés, külön jegyzőkönyv) 

3. /Fellebbezések   
     Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor Hatósági Ov.   (Z á r t    ülés, külön jegyzőkönyv) 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

1./ Alapító Okiratok módosítása: 

• Kastély Központi Óvoda 

• Kincsem Óvoda      

• József Attila Művelődési Ház 

Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  

 

Dr. Szinay József: A Magyar Államkincstár által meghatározott formában az alapító okiratokat 
egységes szerkezetbe kellett foglalni, lényegében technikai szavazásról van szó. 

Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokról. 
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A Képviselő-testület tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

96/2015.(VIII.13.) sz. Ök. határozat 

Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

A KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA a Göd Város Önkormányzata által 2014. május 21. napján 
kiadott, szám nélküli alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 
következők szerint módosítja: 

„Okirat száma: 10-073-4/2015 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA alapító okiratát a 
következők szerint adom ki:” 

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1. A költségvetési szerv 
1.1. megnevezése: KASTÉLY KÖZPONTI ÓVODA 
3. A költségvetési szerv 

3.1 . székhelye: 2131 Göd, Béke u. 3. 
3.2 telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Hétszínvilág Óvodaegység 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 12. 

2 Fácán Óvodaegység 2131 Göd, Rákóczi u. 23.” 

 
„2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1976. 01. 01. 
3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

3.1 . megnevezése: Göd Város Önkormányzata 
3.2 székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

1.1 megnevezése: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.2 székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.” 

„4. A költségvetési szerv tevékenysége 

1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai ellátás 
2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
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3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv (óvoda) a fenntartó-irányító szerv 
által meghatározott, elsősorban alsó-Göd működési (kötelező felvételt biztosító) körzetben élő, 
valamint Göd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek részére fejti ki 
meghatározott tevékenységét. A szabad óvodaválasztás elve szerint más településről is felvehet 
gyermekeket, ha a csoportlétszám ezt lehetővé teszi. Ellátja mindenekelőtt a gödi óvodás sajátos 
nevelési igényű gyermekek meghatározott körének integrált óvodai fejlesztését is. A költségvetési szerv 
(óvoda) 3-8 éves életkorú gyermekeknek a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján 
többségi – meghatározóan szokványos nevelési igényű gyermekeket ellátó – csoportban integrált 
óvodai fejlesztést  biztosít. Az alábbi sajátos nevelési igények kielégítésére gondoskodik azok típusához 
és súlyosságához igazodva a pedagógiai feltételek (személyi, módszertani és dologi) biztosításáról. E 
feladatot a költségvetési szerv 2131 Göd,  Rákóczi u. 23. szám alatti „Fácán óvodaegység” 
telephelyének 5 csoportja látja el, ahol csoportonként a férőhely 25 fő. E férőhely terhére 
csoportonként legfeljebb 2 fő integrálható, ez 5 fő férőhely-szorzót jelentő gyermeket jelent  
csoportonként. E körben ellátható gyermekek: 
Organikus okból: 
 - enyhe fokban érzékszervi sérült – enyhén nagyot halló (40-55 db-ig), gyengén látó, 

 - enyhe fokban értelmi fogyatékos 

 - beszéd fogyatékos 

 - enyhe fokban mozgáskorlátozott 

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

4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának 
szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Göd város közigazgatási területe.” 

„ 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv (óvoda) élén óvodavezető 
áll. Kinevezése, felmentése, kinevezéskori bérének megállapítása, 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. 
2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tv., 326/2013. (VIII.30.) Korm. r. 

2 Munkaviszony 2012. évi I. tv. 
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3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv vezetési rendjét, 
szervezeti felépítését és működésének rendjét a szervezeti és működési szabályzat és a házirend 
határozza meg.” 

 
„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
1.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzata 
1.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 

2. A köznevelési intézmény 
2.1. típusa: Óvoda 
2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdálkodással rendelkezik 

4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 
4.1 székhelyén: 144  fő 
Hétszínvilág óvoda           50 fő 
Fácán óvoda                   175 fő 

9. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 2131 Göd, Béke u. 3. 529 4935 Ingyenes 
használati jog 

óvoda 

2 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 10. 383 3528 Ingyenes 
használati jog 

óvoda 

3 2131 Göd, Rákóczi u. 23. 2172 3997 Ingyenes 
használati jog 

óvoda 

 
8. Záró rendelkezések 

Jelen módosító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. május 21. napján kelt, okiratszám nélküli alapító okiratot visszavonom.” 

Felkéri az Aljegyzőt a szükséges okiratok módosítására és a Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtásra. 

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

97/2015.(VIII.13.) sz. Ök. határozat 

Göd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

A KINCSEM ÓVODA a Göd Város Önkormányzata által 2009. október 27. napján kiadott, szám 
nélküli alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint 
módosítja: 
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„Okirat száma: 10-084-4/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a KINCSEM ÓVODA alapító okiratát a következők 
szerint adom ki:” 

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1. A költségvetési szerv 
1.1. megnevezése: KINCSEM ÓVODA 

3. A költségvetési szerv 
3.1 székhelye: 2132 Göd, Lenkey u. 13-17.” 

„2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1974. 01. 01. 
3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

3.1 .. megnevezése: Göd Város Önkormányzata 
3.2 székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

1.1 megnevezése: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.2 székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.” 

„4. A költségvetési szerv tevékenysége 

1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai ellátás 
2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv (óvoda) a fenntartó-irányító szerv által 
meghatározott, elsősorban felső-Göd működési (kötelező felvételt biztosító) körzetben élő, valamint Göd 
város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek részére fejti ki meghatározott 
tevékenységét. A szabad óvodaválasztás elve szerint más településről is felvehet tanulókat, ha a 
csoportlétszám ezt lehetővé teszi. 
4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Göd város közigazgatási területe.” 
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 „5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv (óvoda) élén óvodavezető 
áll. Kinevezése, felmentése, kinevezéskori bérének megállapítása, 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. 
2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tv., 326/2013. (VIII.30.) Korm. r. 

2 Munkaviszony 2012. évi I. tv.  

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

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
1.1 .. megnevezése: Göd Város Önkormányzata 
1.2 .. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 

2. A köznevelési intézmény 
2.1 típusa: Óvoda 
2.2  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
2.3gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önállóan működő 

4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 
4.1 székhelyén: 345 fő 

9. .... A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 2132 Göd, Lenkey u. 13. 5617 1781 Ingyenes 
használati jog 

óvoda 

2 2132 Göd, Lenkey u. 17. 5623 4197 Ingyenes 
használati jog 

óvoda” 

 

8. Záró rendelkezések 

Jelen módosító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2009. október 27. napján kelt, okiratszám nélküli alapító okiratot visszavonom.” 

Felkéri az Aljegyzőt a szükséges okiratok módosítására és a Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtásra. 

Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
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98/2015.(VIII.13.) sz. Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ a Göd Város Önkormányzata által 2011. augusztus 31. 
napján kiadott, szám nélküli alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítja: 

„Okirat száma: 10-123-3/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a JÓZSEF ATTILA 
MŰVELŐDÉSI HÁZ alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

 
„1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 
„1. A költségvetési szerv 

4.1. ... megnevezése: JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 
4.2. ... rövidített neve: JAMH 

3. . A költségvetési szerv 
3.1 székhelye: 2131 Göd, Pesti út 72 
3.2 telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Ady Klub 2132 Göd, Kálmán u. 13.” 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992. 01. 01. 
3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

3.1 megnevezése: Göd Város Önkormányzata 
3.2 székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

1.1 megnevezése: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.2 székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.” 

 
 4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
1. A költségvetési szerv közfeladata: helyi közművelődési tevékenység támogatása 
2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Székhelyén és telephelyén közösségi teret biztosít az 
önszerveződő közművelődési tevékenységek részére, önállóan közművelődési tevékenységet folytat és 
más szervezetek ilyen tevékenységét támogatja. Működteti és óvja az egyes közművelődési értékkel bíró 
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helyi látványosságokat. Közreműködik az egész életen át tartó tanulás megvalósításában, 
nyilvánosságot biztosít a helyi közművelődési tevékenységeknek és eredményeknek. 
4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

2 082064 Múzeumi közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység 

3 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 
megóvása 

4 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

5 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

6 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

8 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

9 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

10 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Göd város közigazgatási területe.” 
 

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv önálló élén igazgató áll. 
Kinevezése, felmentése, kinevezéskori bérének megállapítása, fegyelmi ügye a Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Megbízását nyilvános pályázat útján nyeri el öt év időtartamra. A pályázati eljárást az illetékes 
szakbizottság készíti elő, eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tv. 

2 Munkaviszony 2012. év I. tv. 

3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv Szervezeti és Működési 
Szabályzata szerint.” 
 

8. Záró rendelkezések 

Jelen módosító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2011. augusztus 31. napján kelt, okiratszám nélküli alapító okiratot visszavonom.” 

Felkéri az Aljegyzőt a szükséges okiratok módosítására és a Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtásra. 
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Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 

 

 


