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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14-i, munkaterv szerinti 
ülésén, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Minden képviselő jelen van) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendes ülése 

 
Markó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. A 
munkaterv szerinti ülésen lehetőség van egyebek tárgyalására, ezért kérdése a képviselőkhöz, hogy 
kívánnak-e az Egyebek napirendnél hozzászólni.  

Csányi József: A múlt hetén baleset történ a Penny Market előtt. Erről szeretne az Egyebek 
napirendben tájékozódni.  
 
Markó József: Kérdése a képviselőhöz, hogy ezt a kérdést miért nem írásban tette fel, mert akkor előre 
felkészülten teljeskörű választ lehetne adni.  
 
Csányi József: Többen kérdezték tőle, hogy miért nem lesz változás a közlekedésben ezen a területen, 
hiszen korábban a testület már döntött a kihelyezésre váró táblákról. 
 
Markó József: Kérése a képviselőkhöz, hogy írásban, előre tegyék fel az ilyen jellegű kérdéseket, hogy 
mindenki fel tudjon készülni, és ennek megfelelően felkészült választ tudjon adni. Főleg, ha 
költségvonzata van a táblakirakásnak és a közútkezelőnek is van ezzel feladata. De javasolja a kérdést 
az Egyebek napirendnél tárgyalni. Felkéri Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési 
Osztályvezetőt, hogy majd adjon tájékoztatást a felmerült kérdéssel kapcsolatban.  
Ezután felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött és az Egyebekben tárgyalt 
napirendek tárgyalásáról. 

A Képviselő-testület tagjai 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendek tárgyalását fogadják el: 
 
1) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Markó József polgármester       

2) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke leszállítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester       

3) Speciális bölcsődei csoport létrehozása 
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke    

4) „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” - 
pályázat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  

5) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester     
Szakmai előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató 
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6) Göd 0337, 0338, 0339, 0340 és 0341 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonási kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  

7) 2017. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  

8) Az iskolák és a Pedagógiai Szakszolgálat működtetési jogának átadásával kapcsolatos 
döntések 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                                 

9) „Az Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj”, valamint 
„Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” odaítélése (zárt ülés) 
Előterjesztő: Sipos Richárd Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke  

10) Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés - Göd, közvilágítás bővítése (az M2 
nyugati oldalán lévő iparterületen) (zárt ülés) 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője 

 

11) EGYEBEK: 
     - Csányi József képviselő – Penny Marketnél lévő gyalogos átkelőhely 
     - II. Naszály Mentőcsoport Alapítvány támogatási kérelme 
       Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1./ A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

Szabó Csaba: A mai ülés tíz napirendi pontjából hetet a Pénzügyi, Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi 
Bizottság véleményezett. Ezek közül mindet javasolja a testületnek az előterjesztés szerinti 
elfogadásra, kivéve a temetőkkel kapcsolatos rendelet-módosítást. Ennél a napirendnél szeretne 
változtatást javasolni.  

Markó József: Köszöni a hozzászólást. Ennél a napirendi pontnál az évenként ismétlődő feladatok 
vannak beskálázva, és kiegészítve az aktualitásokkal. Ha észrevétel nincs, akkor kéri a képviselőket, 
hogy szavazzanak a testület 2017. évi munkatervéről. 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
196/2016. (XII. 14.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a 2017. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

2017. JANUÁR 
 

2017. január 19.  A Magyar Kultúra Napja Duna-part Nyaralóházak Színházterme 
 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. január 18. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. január 10. (kedd) 16.00 óra 
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1.) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előterjesztő: PEKJB elnök 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) 4. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet betöltésére vonatkozó pályázati kiírás 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
Egyebek 

 
 

2017. FEBRUÁR 
 

2017. február 23. Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja + Gulág 

JAMH, Kopjafa 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. február 22. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. február 14. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
2.) A 2016. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
3.) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
4.) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
5.) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: VFB, KVB, PEKJB 

 
6.) „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása 
Előterjesztő: KOSB elnöke 
Véleményező bizottság: KOSB 

 
Egyebek 

 
2017. MÁRCIUS 

 
2017. március 15.  1848-49-es forradalom és 

szabadságharc emléknapja 
Kossuth tér, Petőfi tér, Nemeskéri 
kúria 

 
Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. március 22. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. március 14. (kedd) 16.00 óra 
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1.) A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási) tevékenységéről szóló 
beszámoló 

Előterjesztő: TESZ igazgató 
 
Egyebek 
 
 
 

2017. ÁPRILIS 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. április 26. (szerda)  

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. április 18. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) Tájékoztató a 2016. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 

3.) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. 
évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: ügyvezetők 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
Egyebek 
 
 

2017. MÁJUS 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. május 24. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. május 16. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása 
Előterjesztő: SZB elnöke 
Véleményező bizottság: SZB  
 
Egyebek 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatása 
 
 

2017. JÚNIUS 
 

2017. június 1. Trianoni megemlékezés, Nemzeti 
összetartozás napja 

Piarista Iskola 

 
Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. június 21. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. június 13. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) „Göd Város Szolgálatáért” kitüntető cím adományozása 
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Előterjesztő: jegyző 
 
Egyebek 

2017. JÚLIUS – AUGUSZTUS 
 

Tanácskozási szünet 
 

2017. augusztus 19. Államalapító Szent István király napja Feneketlen-tó 
 
 

2017. SZEPTEMBER 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. szeptember 27. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. szeptember 19. (kedd) 16 óra 
 
1.) Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 

3.) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázaton 

Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
Véleményező Bizottság: PEKJB, KOSB 
 
4.) A közterület-felügyelet 2017. első félévi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: aljegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KVB 
 
5.) A Településellátó Szervezet kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeiről szóló beszámoló 
Előterjesztő: TESZ igazgató 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB 
 
Egyebek 
 
 
 

2017. OKTÓBER 
 

2017. október 5. Aradi vértanúk Felsőgödi országzászló 
2017. október 20.  1956-os forradalom és szabadságharc 

emléknapja 
JAMH, Petőfi tér 

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. október 25. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. október 17. (kedd) 16.00 óra 
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1.) A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező: bizottság: PEKJB, SZB, VFB 
 
2.) A Gödi Polgármesteri Hivatal év végi és következő év elejei munkarendjének meghatározása 
Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
3.) „Salkaházi Sára Díj” adományozása 
Előterjesztő: SZB elnöke 
Véleményező Bizottság: SZB 
 
Egyebek 
 
 

2017. NOVEMBER 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. november 22. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. november 14. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) Városi ünnepségek 2018. évi tervezete 
Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
3.) 2018. évi létszámadatok meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
Egyebek 

 
 
 

2017. DECEMBER 
 

2017. december 5. Mikulás JAMH Színházterem 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. december 13. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. december 5. (kedd) 16.00 óra  
 
1.) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KOSB, KVB 
 
 
2.) Közterülethasználati díjtételek módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
3.) Helyi buszközlekedés viteldíjainak módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
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Véleményező bizottság: PEKJB 
 
4.) 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
5.) „Az Év Pedagógusa Díj” és a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj” odaítélése 
Előterjesztő: KOSB elnöke 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
Egyebek 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

       

2./ A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke leszállítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  

Markó József: Felkéri dr. Pintér György alpolgármestert, aki  a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, hogy ismertesse az előterjesztést.  

Dr. Pintér György: A  törzstőke csökkentést a testület korábban  megszavazta. Az ezzel kapcsolatos 
hirdetmény közzététele kétszer megtörtént, hitelezői igény nem érkezett. A kötelező jogi lépéseket 
végrehajtották.  

Markó József: A kft. ügyvezetőjével már többször folytattak megbeszéléseket a működésről. A régió 
hulladékgazdálkodási tevékenységének átszervezése gyökeres változást hozott. A kft. kis cég marad, 
bárhová fog tartozni, akárhová szerveződnek, az Észak-Pesti régió tagjaivá válik.  

Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról. 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

197/2016. (XII. 14.) Ök. határozat  

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

mint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-164566., 
székhelye: 2132 Göd, Duna út 5.) egyedüli tagja az alábbi határozatot hozza: 

A 135/2016. sz. Ök. határozatában foglaltak szerint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke leszállításáról szóló határozat hirdetményi 
közzétételére egymást követő két alkalommal a jogszabályi előírásoknak megfelelően sor került, 
hitelezői igénybejelentés nem érkezett. 

A Képviselő-testület a  társaság alapító okiratát  a leszállított törzstőkének megfelelően 
módosítja olyan módon, hogy a társaság 15.000.000.-Ft összegű törzstőkéjét 3.000.000.-Ft-ra 
(azaz 12.000.000.-Ft-tal) leszállítja. 

A törzstőke nagysága a leszállítás előtt: 15.000.000.-Ft (Tizenötmillió forint) 

Leszállított törzstőke nagysága: 3.000.000.-Ft 

A tagok törzsbetéteinek a törzstőke leszállítás utáni mértéke: Göd Város Önkormányzata (2131 
Göd, Pesti út 81.) törzsbetéte: 3.000.000.-Ft 

A tőkeleszállítás indoka:  
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-veszteségrendezés  

A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

     

3./ Speciális bölcsődei csoport létrehozása 
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke 

Markó József: A helyi lakosság jelentősen megnőtt igénye a bölcsődei ellátás. Ha nincs óvodai 
férőhely, akkor a bölcsődében maradnak még a gyerekek. Az új óvoda megnyitására az igény 
felmerült, bár a nyitást szeptemberre tervezték. Az egyeztetések után március 1-től fogadhatna 
gyermekeket az új óvoda. A részleteket még vizsgálják. A lehetőség tehát meg lesz az óvodai ellátásra. 
Probléma még, hogy nincsenek munkára jelentkező óvónők, az ingázást sokan nem vállalják. Ha az 
önkormányzatnak lehetősége lenne ingatlanvásárlásra, akkor ott biztosíthatnánk szállást nekik, így 
talán több jelentkező lenne a betöltésre váró munkahelyekre.  

Lenkei György: Az előterjesztés a speciális bölcsődei csoport létrehozásáról szól. Ebbe a csoportba 
járnának az úgynevezett Sajátos Nevelési Igényű, rövidítve SNI-s gyermekek. Tegnap és ma is 
egyeztetések folytak, bizottságok tárgyalták a témát. Ezeket a gyerekeket el kell látni, ez 
önkormányzati feladat. Ha a bölcsődében nem, akkor kénytelen az önkormányzat  más intézményben 
elhelyezni őket. Pillanatnyilag a terv az, hogy a Rákóczi úti Bölcsőde kisépületében indulna 2017.  
szeptember elsejétől, de az előterjesztés tartalmaz „B” és „C” változatot is, ehhez beruházásra lenne 
szükség. Az „A” változatot javasolja a testületnek elfogadásra.   

Dr. Kármán Gábor: Azzal szeretné az elhangzottakat kiegészíteni, hogy a bölcsőde vezetőjét felkérték 
arra, hogy vizsgálja meg a finanszírozást, az esetleg szülői hozzájárulás kérésével. Javasolja az „A”  
változat elfogadását, aminek a személyi költségei 2017. szeptember 1-től terhelnék az 
önkormányzatot.  

Markó József: Igen, ez egy összetett kérdés.   

Dr. Pintér György: Az „A” változat elfogadását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2017. évi 
költségvetésbe kerüljön betervezésre az egyszeri beruházás költsége és a fenntartással kapcsolatos 
költségek.  

Simon Tamás: Egyre több az SNI-s gyermek, Dunakeszi Önkormányzata külön óvodát épít. A 
jelenlegi csoportokban a nevelését megnehezíti. Ezeknek a gyermekeknek speciális képzés kell, 
igyekezni kell kialakítani a számukra megfelelő csoportot. Az „A” változatot javasolja elfogadni.  

Lenkei György: Ezeknél a gyerekeknél a fejkvóta emelt szintű.  

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy elsőként az „A” jelű határozati javaslatról szavazzanak, az 
elhangzott kiegészítéssel.  

 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:  

 

198/2016. (XII. 14.) Ök. határozat 

    

Göd Város Önkormányzat  Képviselő-testülete 

a Szivárvány Bölcsőde Rákóczi u. 142. című telephelyén külön speciális bölcsődei csoportot 
kíván létrehozni 6 fő sajátos nevelési igényű gyermek gondozásának ellátására.  
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A Képviselő-testület ennek céljából 2017. évi költségvetésében betervezi az alábbi költségek 
fedezetét: 

1. épület-felújítási költségek: 6.950.000 Ft 

2. személyi feltételek költségei: 9.390.000 Ft/év (2017. évre időarányos bér) 

3. tárgyi eszközök költségei: 500.000 Ft 

Biztosítja a Szivárvány Bölcsőde részére a feladat ellátásához szükséges 3 álláshelyet  

(2 fő kisgyermeknevelő + 1 fő gyógypedagógus) 

Felkéri Göd Város Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy készítse elő a Képviselő-testület részére 
a Bölcsőde alapító okiratának, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 
rendelet szükséges módosítását.  

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Markó József polgármester, Ráczki Marianna bölcsőde-vezető   

 

4./ „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” - 
pályázat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Dr. Szinay József: A mai döntéssel megnyílik annak lehetősége, hogy központi pályázathoz 
csatlakozzunk. Ez egy államilag egységes ügyviteli rendszer kialakításáról szól, a csatlakozási 
konstrukció szükséges ahhoz, hogy februárban indulhassunk a pályázaton. A határozati javaslatban az 
szerepel, hogy a polgármestert felhatalmazza a testület a pályázat beadására. A pályázat 100 %-os 
támogatási intenzitású. Kéri az előterjesztés elfogadását. 

Simon Tamás: Valószínűleg nagy biztonságú rendszert építenek ki. Kötelező az önkományzatoknak a 
csatlakozás? 

Dr. Szinay József: Kötelező csatlakozni az országos egységes rendszer kialakításához. Kiegészítésként 
elmondja, hogy az új rendszer a korábbi adónyilvántartást is megváltoztatja. Jelenleg a 90-es években 
kialakított programmal dolgoznak a kollegák az Adóosztályon. 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:  

199/2016. (XII. 14.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve 
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében 
meghatározottak szerint az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a támogatási jogviszony 
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségek és jogok gyakorlására Göd Város 
Önkormányzata nevében és javára. 
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Felelős: Markó József, polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

  

5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester     
Szakmai előterjesztő: Rataj András TESZ igazgató 

Simon Tamás: Új temetőgondnok kezdte meg működésest a TESZ-en belül. A gondozottság és az 
ügyintézés menetének felgyorsulása érdekében a jelenleg hatályos temetőrendelet átdolgozták a 
jogharmonizációs, vagyis a jogszabályokhoz igazodás követelményeinek figyelembevételével. Az 
előterjesztést az illetékes bizottságok tárgyalták.  

Kovacsik Tamás: A VKB javaslattal élt, a rendeletmódosítás 8. §-ába időkorlátot kérnek betenni, míg 
a jelenleg hatályos rendelet 17. §-át javasolják egyszerűsíteni. A temető látogatási idejét 7-20 óráig 
határoznák meg. Ezzel egyszerűsíteni szeretnék a jelenlegi nyitvatartási szabályokat. 

Dr. Pintér György: A PEKJB temetők nyitvatartásáról nem döntött. Egyebekben javasolja a PEKJB 
módosítását elfogadni. Indítványozza, hogy a módosító rendelet 10. §-ába a rendelet helyett 
előterjesztés kerüljön. 

Markó József: Előre megváltási jog van-e? Eddig nem volt. Zártsoros előírás van-e? 

Dr. Szinay József: Nincs. 

Markó József: A 38. oldali táblázat a temetkezési jog megváltását szabályozza. Kire vonatkozik a gödi 
illetőség, az elhunytnak, vagy a rendelkezőnek kell gödinek lennie? Át lehet–e ruházni a rendelkezési 
jogot? 

Rataj András: A temetkezéssel kapcsolatban sok jogszabály van. Az új temetőgondnok alkalmazása 
után felvették a kapcsolatot a Budapesti Temetkezési Intézet vezetőjével. A sírhellyel való rendelkezés 
joga a temettetőé. a felmerülő kérdésekben a Budapesti Temetkezési Intézettel lehet konzultálni. A 
felmerülő kérdéseket most hirtelen nem tudja megválaszolni, de választ ad majd rájuk.  

Dr. Szinay József: Felolvassa a 46. oldalon található 8. §-t, amely választ ad a kérdésekre.  

Markó József: A gödi lakos kire vonatkozik? 

Dr. Szinay: József: Az elhunytra, nem a rendelkezőre. 

Mészáros Tamás: A táblázat kiegészítésre kerül. 

 

A képviselők a módosító javaslatok megtárgyalása után 11 „igen”,  egyhangú szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotják. 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi. XLIII. 
törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati temetők fenntartásával 
és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatban az alábbi rendeletmódosítást alkotja:  
 

1. § 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (14) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(14) A sírjel és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az 
elhelyezés előtt egyeztetés céljából be kell mutatni.” 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett 
rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az első megváltási időnél rövidebb időtartamú 
is lehet, mely időtartam meghatározása során a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdésének előírásai 
alkalmazandók.” 
(2) A Rendelet 8. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) A (8) bekezdés alapján történő visszatérítési igényt a temető üzemeltetőjénél kell bejelenteni.” 
(3) A Rendelet 8. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(20) A sírhelyek árát a temető fenntartója jelen rendeletben határozza meg. A temetőfenntartói 
árjegyzéket a 2. számú melléklet tartalmazza.” 
(4) A Rendelet 8. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki: 
„(22) A temetési hely feletti rendelkezési jogra vonatkozó megváltási időszak a lejárat évének utolsó 
napján telik le.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A lejárt használati idejű, de meghosszabbítani nem kívánt temetkezési helyekről a rendelkezésre 
jogosult írásban lemondhat. A lemondó nyilatkozatot a temető üzemeltetőjéhez kell benyújtani.” 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető 
részére történő átadása után - a szállításnál használt külső koporsóval együtt - a hűtőben vagy a 
ravatalozóban kell elhelyezni. A halott átvételéről igazolást kell kiállítani.” 
(2) A Rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) A temetés időpontját legkésőbb 72 órával a temetés előtt egyeztetni kell a temető 
üzemeltetőjével, az elhunyt 9. § (3) bekezdésében megjelölt adatainak megadásával. Az egyeztetésre 
szolgáló adatlapot személyesen vagy faxon kell eljuttatni a temető üzemeltetőjének.” 
(3) A Rendelet 12. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) A búcsúztatásról a halott hozzátartozói kötelesek gondoskodni. A sírásási tevékenységet a 
hozzátartozó(k) megbízása alapján az üzemeltető vagy a temetkezési szolgáltató végezheti.” 
 

5. § 
 
(1) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával 
ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.” 
(2) A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Hamvakat tartalmazó urnát temetőn kívüli ingatlanon az ingatlan tulajdonosának előzetes 
hozzájárulásával lehet elhelyezni a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 21. § 
(5) bekezdésében foglaltak teljesítése mellett.”  
 

6. § 
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(1) A Rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a sírnyitást a temető üzemeltetője 
részére be kell jelenteni.” 
(2) A Rendelet 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A hamvak kiadásáról a temető üzemeltetőjének igazolást kell kiállítania.” 
 

7. § 
 
(1) A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A temetőben munkát - a hozzátartozó(k) által vagy megbízásuk alapján végzett sírgondozás, a 
temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – kizárólag a temető üzemeltetőjével 
kötött - a munkavégzés feltételeit is rögzítő - megállapodásban részes természetes és jogi személyek, 
valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek végezhetnek. 
(2) A Rendelet 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(11) A temetőkben temetés, exhumálás vagy rátemetés miatt lebontott sírkövek vagy egyéb okból 
feleslegessé vált sírjelmaradványok elszállításáról az azok felett rendelkezni jogosult a bontástól 
számított 7 napon belül köteles gondoskodni. A temető üzemeltetője e határidőn túl a temető területén 
hagyott bontott sírköveket és maradványokat építési törmelékként kezeli és a sírhely felett rendelkezni 
jogosult költségére elszállíttatja.” 
 

8. § 
 
A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A temetők területére gépjárművel behajtani kizárólag  

a) halott- és szemétszállító, 
b) mozgásában súlyosan korlátozott személyt szállító, 
c) sírbolt, urnasírbolt, urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése, felújítása, karbantartása 

érdekében igénybe vett, 
d) továbbá a temetkezési tevékenység során szolgálat ellátása céljából használt 

gépjárművekkel a kijelölt utakra és maximum 5 km/h sebességgel szabad.” 
 

9. § 
 

A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Temető látogatási ideje: minden nap 7-20 h 
A halottak napi és a karácsonyi hétvégék hosszabbított nyitva tartásáról az üzemeltető saját 
hatáskörben intézkedik. A nyitvatartás módosítását – megfelelő időben – a városi honlapon, a Gödi 
Körképben és a városi kábeltelevízió csatornáján kell közzétenni.” 
 

10. § 
 
A Rendelet 19. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki. 
„m) Elkészíti és változás esetén módosítja a temetőkre és a temetkezési tevékenységre vonatkozó 
„Temetői Szabályzat”-ot, mely szabályozás kiterjed különösen: a temető használatának általános 
szabályaira; a temetőben végzett szolgáltatások, valamint kegyeletgyakorlás rendjére; a temetőben 
alkalmazott díjak mértékére; a temetőgondnoki feladatokra és kötelezettségekre; a temetői 
létesítmények igénybevételének feltételeire; a hulladék gyűjtésének, kezelésének szabályaira; az 
alkalmazott ügykezelési lapok mintáira és az ügyfélfogadás rendjére.”    
 

11. § 
 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
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(3) A Rendelet 3-10. számú mellékletei hatályukat vesztik. 
 

12. § 
 
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 Markó József  Dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. év … hó … 
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 
  
 
 Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző  
 
 
 
 

1. melléklet a 30/2011. (X. 27.) Ök. rendelethez 
 

Sírjelek állítása során alkalmazható maximális méretek 
 

A rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti sírhelytípusok Méret 

Felnőtt egyes sírhely 220 x 120 cm 

Felnőtt kettős sírhely 220 x 200 cm 

Gyermek (10 éven aluli) sírhely 100 x 100 cm 

Urnasírhely 100 x 100 cm 

Egyes urnafülke belső mérete 30 x 30 cm 

Dupla urnafülke belső mérete 60 x 30 cm 

Sírbolt (kripta) 
 

A sírbolt méretét a betemethető koporsók 
számától függően a sírhelyekre vonatkozó 
méretek szerint kell megállapítani és 
írásban rögzíteni. 
Nagysága: max. 10 férőhelyes, 
mélyépítéssel 

Keretezett sírhely körül 15 cm széles járda létesíthető. 
 
Egymással szemben elhelyezkedő sírhelyek sírjele közötti távolság legalább 50 cm. 
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Sírgödör mélysége 160 cm, rátemetés esetén 200 cm, urna rátemetése esetén 50 cm. 

Urna urnatartóban a sír felületére is helyezhető. 

A temetési helyek közötti távolság legalább 50 cm. 

A temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése; urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 10. pontjában 
meghatározottak kivételével építésiengedély-köteles építési tevékenységnek minősül. A temető 
területén építésiengedély-köteles építési tevékenység csak a jogerős építési engedély temető 
üzemeltetője részére történő bemutatást követően végezhető. 
 
 
 

2. melléklet a 30/2011. (X. 27.) Ök. rendelethez 
 

Temetőfenntartói árjegyzék a temetkezési hely feletti rendelkezési jog megváltásához és 
meghosszabbításához 

 

A rendelet 5. § (4) bekezdése 
szerinti sírhelytípusok 

Terület 
Megváltási 

időszak 

Megváltási díj 
(bruttó ár forintban) 

volt gödi 
lakos elhunyt 

esetében 

volt nem gödi 
lakos elhunyt 

esetében 

Felnőtt egyes sírhely 2 m2 25 év 50.000,- 100.000,- 

Felnőtt kettős sírhely 4 m2 25 év 100.000,- 200.000,- 

Gyermek (10 éven aluli) sírhely 1 m2 25 év 25.000,- 50.000,- 

Urnasírhely 1 m2 15 év 25.000,- 50.000,- 

Sírbolt (kripta) 

Nagysága: 
max. 10 

férőhelyes, 
mélyépítéssel 

60 év 
1.000,- 

Ft/m2/év 
2.000,-

Ft/m2/év 

Urnafülke (kolumbárium) 

Egyes urnafülke - - 10 év 35.000,- 70.000,- 

Dupla urnafülke - - 10 év 35.000,- 70.000,- 

  

 
 

6./ Göd 0337, 0338, 0339, 0340 és 0341 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonási kérelme 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Dr. Szinay József: Neveleki területen kezdeményezték a belterületbe vonást. A hamarosan hatályba 
lépő Helyi Építési Szabályzat szerint jogi akadálya nincs. A meglévő kialakítandó utat a tulajdonosok 
térítésmentesen az önkormányzat részére átadják.  

Dr. Pintér György: A szavazás pillanatától belterületnek számítandó majd ez a terület? 
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Dr. Szinay József: Igen.  

Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben található határozati 
javaslatról.  

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:  

200/2016. (XII. 14.) Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a gödi 0337 hrsz-ú út; a 0338; 0339; 0340; és 0341 hrsz-ú kivett beépítetlen külterületi 
ingatlanok belterületbe vonásához hozzájárul a területen építési lakótelkek kialakítására 
vonatkozó terület felhasználási cél megvalósításához. Nyilatkozatot tesz, hogy a telkek a 
megjelölt célra 4 éven belül felhasználásra kerülnek.  

A hozzájárulás feltétele, hogy a belterületbe kerülő gödi 9300 hrsz-ú, 415,0 m2 területű kivett út 
megnevezésű ingatlant a tulajdonosok térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adják, 
valamint a belterületbe vonás összes költségét viseljék. A terület felhasználási cél meg nem 
valósításából adódó esetleges költségeket kérelmezők viselik.  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Sápi Katalin Építési Szolgáltatási Pont munkatársa 

  

7./ 2017. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Dr. Szinay József: 7 db előre tervezett ellenőrzés került a tervbe, de az év közben adódó ellenőrzésekre 
is lehetőség van. Évente így10-12 vizsgálat van. 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:  

 

201/2016. (XII. 14.) Ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre az alábbi belső ellenőrzési tervet 
fogadja el: 

 

2017. évi Éves ellenőrzési terv 
(370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 

 

Sor-
szám 

Az ellenőrzés 
tárgya 

Az ellenőrzés 
célja, 

ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzést 
megalapozó 

kockázatelem
zés 

Ellenőri 
kapacitás 

Az 
ellenőrzés 

típusa 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 
ütemezés

e 

Az 
ellenőrzött 
szervezeti 

egység 

31.§ (4) b) 31.§ (4) c), d) 31.§ (4) a)  31.§ (4) e) 31.§ (4) 
f) 

31.§ (4) 
g) 

31.§ (4) h) 
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Sor-
szám 

Az ellenőrzés 
tárgya 

Az ellenőrzés 
célja, 

ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzést 
megalapozó 

kockázatelem
zés 

Ellenőri 
kapacitás 

Az 
ellenőrzés 

típusa 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 
ütemezés

e 

Az 
ellenőrzött 
szervezeti 

egység 

31.§ (4) b) 31.§ (4) c), d) 31.§ (4) a)  31.§ (4) e) 31.§ (4) 
f) 

31.§ (4) 
g) 

31.§ (4) h) 

1. Vagyonnyilvántartás, 
vagyonkataszter 

ellenőrzése 

Annak 
megállapítása, 

hogy az 
Önkormányzat 

tulajdonában lévő 
vagyon 

nyilvántartása, a 
vagyonkataszer 

vezetése 
megfelelően 
történik-e. 

 
2016. év 

Kockázatelemz
és során 
számított 
kockázati 
érték: 87 

2 fő Szabálysz
erűségi, 

ellenőrzés 
 

2017. I. 
félév 

Önkormányz
at 
 

2. Munkaszüneti és 
pihenőnapokra 

biztosított 
gyermekétkeztetés 

ellenőrzése  

Annak 
megállapítása, 

hogy az 1/2000. 
(I.7.) SzCsM 

rendelet 
előírásainak 

megfelel-e az 
étkeztetés, 
analitikus 

nyilvántartással 
alátámasztott-e. 

 
2016.év 

Kockázatelemz
és során 
számított 
kockázati 
érték: 101 

2 fő Szabálysz
erűségi, 

ellenőrzés 

2017. II. 
negyedév 

Önkormányz
at, TESZ 

3. TESZ és intézményei 
közötti 

együttműködési 
megállapodások 

ellenőrzése 

Annak 
megállapítása, 

hogy a TESZ és 
intézmények 

közötti 
együttműködési 
megállapodások 

hatékonyan 
segítik-e a 

gazdálkodást. 
 

2016. év   

Kockázatelemz
és során 
számított 
kockázati 
érték: 92 

2 fő Szabálysz
erűségi, 

Teljesítmé
ny 

ellenőrzés 
 
 

2017. II. 
félév 

 

TESZ és 
intézmények  



337 

 

Sor-
szám 

Az ellenőrzés 
tárgya 

Az ellenőrzés 
célja, 

ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzést 
megalapozó 

kockázatelem
zés 

Ellenőri 
kapacitás 

Az 
ellenőrzés 

típusa 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 
ütemezés

e 

Az 
ellenőrzött 
szervezeti 

egység 

31.§ (4) b) 31.§ (4) c), d) 31.§ (4) a)  31.§ (4) e) 31.§ (4) 
f) 

31.§ (4) 
g) 

31.§ (4) h) 

4. A TESZ által végzett 
számlázás 
ellenőrzése 

 
 

Annak 
megállapítása, 

hogy az 
intézmények 

analitikus 
nyilvántartása 

alapján, a TESZ 
által végzett 
számlázási 

tevékenység 
megfelel-e a 
jogszabályi 

előírásoknak. 
 

2016. év 

Kockázatelemz
és során 
számított 
kockázati 
érték: 97 

2 fő Szabálysz
erűségi, 

ellenőrzés 

2017. I. 
félév 

TESZ és 
intézmények 

5. Kintlévőségek 
kezelésének 

ellenőrzése, különös 
tekintettel a temető, 
étkeztetés és egyéb 
szolgáltatásokból 

keletkezett 
kintlévőségekre 

Annak 
megállapítása, 

hogy a 
kintlévőségek 
kezelésének 
folyamata 

hatékonyan segíti-
e a hátralékok 

behajtását. 
 

2016. év 

Kockázatelemz
és során 
számított 
kockázati 
érték: 105 

2 fő Szabálysz
erűségi, 

ellenőrzés 

2017. II. 
félév 

TESZ 

6. Konyhai 
nyilvántartások 2015. 

évi vizsgálatának 
utóellenőrzése 

Annak 
megállapítása, 

hogy az előző évi 
vizsgálat alapján 

hozott 
intézkedések 

megvalósításra 
kerültek-e. 

 
2017. I. félév 

Kockázatelemz
és során 
számított 
kockázati 
érték: 87 

2 fő Szabálysz
erűségi, 

utóellenőr
zés 

2017. II. 
félév 

Huzella 
Tivadar 
iskolai 

konyha, 
Németh 
László 
iskolai 
konyha 

7. TESZ karbantartói 
tevékenységének 

ellenőrzése 

Annak vizsgálata, 
hogy a TESZ a 

karbantartói 
tevékenységét a 

szabályzat szerint 
végzi-e. 

 
2016. év 

Kockázatelemz
és során 
számított 
kockázati 
érték: 102 

2 fő Szabálysz
erűségi 

ellenőrzés 

2017. I. 
félév 

TESZ 

 Egyéb   2 fő    

 Tanácsadói 
tevékenység 

  2 fő    
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Sor-
szám 

Az ellenőrzés 
tárgya 

Az ellenőrzés 
célja, 

ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzést 
megalapozó 

kockázatelem
zés 

Ellenőri 
kapacitás 

Az 
ellenőrzés 

típusa 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 
ütemezés

e 

Az 
ellenőrzött 
szervezeti 

egység 

31.§ (4) b) 31.§ (4) c), d) 31.§ (4) a)  31.§ (4) e) 31.§ (4) 
f) 

31.§ (4) 
g) 

31.§ (4) h) 

 Soron kívüli  
ellenőrzések 

  2 fő    

 

 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  
8./ Az iskolák és a Pedagógiai Szakszolgálat működtetési jogának átadásával kapcsolatos 
döntések 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző  

Dr. Nagy Atilla: Az előterjesztést olvashatták. Szabó Csaba képviselőnek volt az előterjesztést illetően 
kérdése, erre válaszol. A hatályos törvények szerint a köznevelési intézményeket vagyonkezelésbe kell 
adni és nem tulajdonba. A köznevelési feladatot közvetlenül ellátóknak az ingyenes használati jogot át 
kell adni, ami innentől vagyonkezelési jogra változik. Ide tartoznak a működtetéssel kapcsolatos 
vagyonelemek is. A korábbi adatokból dolgoztunk, részletes munkát végeztek a kollegák. A 
mellékleteket lehozta, körbeadja a jelenlévőknek. Elmondja, hogy az ügyiratokhoz nem kell ügyvédi 
ellenjegyzés. A későbbiekben a KLIK által szerződtetett ügyvédek fogják majd aláírni. 

Szabó Csaba: Az önkormányzat átadott ingó és ingatlan vagyonával mi lesz?  

Dr. Nagy Atilla: Önkormányzati tulajdonban marad, de a vagyonkezelői jog átadásra kerül. A 
korszerűsítést is ők végzik. A Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálta egy ingatlanhoz 
tartozik. Hosszadalmas egyeztető munkákat, leltározásokat végeztek a kollegákkal.  

Dr. Pintér György: A 110 oldalon a 8.) pont egyeztetésre került? 

Dr. Nagy Atilla: Többszörös egyeztetés volt, az utolsó javításokat még elvégzik.  Két határozati 
javaslat található az előterjesztésben, melyekről egy szavazással is lehet szavazni.  

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  

 

 
202/2016. (XII.14.) sz. Ök. határozat 

Gödi általános iskolák működtetési jogának átadásáról 
  
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a Dunakeszi Tankerületi Központ részére átadja a Gödi Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
köznevelés célhoz kapcsolódó, működtetés terén alkalmazott dolgozóit, köznevelési és 
működtetési célt szolgáló ingatlan és ingó eszközeit. Ezekre vagyonkezelői jogot is ad. 
 
Egyúttal jóváhagyja az átadás-átvétellel járó következőkben felsorolt szerződéseket a melléklet 
szerint és felhatalmazza a polgármestert ezek aláírására: 

1. „Megállapodás a Göd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
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létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  
kötelezettségek átadás-átvételéről” 

2. „Vagyonkezelési szerződés” 
3. „Göd Város Önkormányzata-Dunakeszi Tankerületi Központ-Településellátó Szervezet 

között háromoldalú megállapodás a költségek megosztásáról. 
 
Végrehajtásáért felelős: Markó József polgármester 
Végrehajtási határidő: 2016. december 15. 
 
 
 

203/2016. (XII.14.) sz. Ök. határozat 
Gödi pedagógiai szakszolgálat működtetési jogának átadásáról 

  
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a Ceglédi Tankerületi Központ részére átadja a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézmény Gödi Telephelye köznevelés célhoz kapcsolódó, 
működtetés terén alkalmazott dolgozóit, köznevelési és működtetési célt szolgáló ingatlan és ingó 
eszközeit. Ezekre vagyonkezelői jogot is ad. 
 
Egyúttal jóváhagyja az átadás-átvétellel járó következőkben felsorolt szerződéseket a melléklet 
szerint és felhatalmazza a polgármestert ezek aláírására: 

1. „Megállapodás a Göd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  
kötelezettségek átadás-átvételéről” 

2. „Vagyonkezelési szerződés” 
3. „Göd Város Önkormányzata-Ceglédi Tankerületi Központ-Településellátó Szervezet 

között háromoldalú megállapodás a költségek megosztásáról. 
 
Végrehajtásáért felelős: Markó József polgármester 
Végrehajtási határidő: 2016. december 15. 

 

         

11./ Egyebek 

-  Csányi József  képviselő – Penny Marketnél lévő gyalogos átkelőhely 

Markó József: Visszatérve az ülés elején elhangzottakra, felkéri Popele Julianna Beruházási és 
Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy adjon tájékoztatást. 

Popele Julianna: Csányi József képviselő felvetésére elmondja, hogy a Penny Market előtti 
útszakasznál, még a gyalogosátkelőhely előtt 2 db sebességet jelző, ledes tábla kerül kihelyezésre a 
jövő héten. Az 50 km/órát  meghaladó sebesség esetén a „lassíts” felirat jelenik meg.   

Csányi József: Köszöni a választ. A későbbiekben a megnyugtató megoldás a közlekedési lámpa 
kihelyezése lenne.   

Markó József: Az önkormányzat tetszőleges beruházást elvégezhet, de a közútkezelő szabványosnak 
nyilvánította ezt a helyet. Az esetleges körforgalom kiépítése a forgalmat jól megakaszthatja, jó példa 
erre a Dunakeszin létesített körforgalom.  

Csányi József: A pékség előtti parkolás is balesetveszélyes. 

Markó József: Kérdés, hogy a rendőrség mennyire bünteti a szabálytalanságokat.  

Csányi József: Jó lenne erről a következő Gödi Körképben egy pár sort megjelentetni. 
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Markó József: Felkéri a képviselőt, hogy írjon ez ügyben a főszerkesztővel vegye fel a kapcsolatot.   

Simon Tamás: A hatóságokkal megnézték a helyszínt. Ebben a kereszteződésben ezt a megoldást 
javasolták, a jelzőlámpás kiépítés a mostani összeg tízszeresébe kerülne. .   

Markó József: Az alapkérdés, hogy szükséges-e, indokolt-e. Ha ez annyira indokolt, akkor ez a 
közútkezelőre is vonatkozik, nekik kellene megcsinálni.  Ők azt mondják, hogy nem indokolt, de ha az 
önkormányzat akarja, akkor saját költségen megépíttetheti. 

Popele Julianna: A közlekedési hatóság jelezte, hogy egy jelzőlámpás kereszteződésnél nem lehet 
gyalogátkelőhely. Ez a hely még veszélyesebbé válna, ha az emberek nem tartják be a KRESZ-t.  

 

II. Naszály Mentőcsoport Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester  

dr. Pintér György: A PEKJB tárgyalta és saját pénzügyi keretéből támogatást nyújtott, de mivel ezt 
Alapítványnak tette, ezért került a testület elé jóváhagyásra. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  

 

204/2016. (XII. 14.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja a Naszály Mentőcsoport Alapítvány (képviseli: Viola Albert kuratóriumi elnök, 
székhelye: 2131 Göd, Csokonai utca 7/a., adószáma: 18733107-1-13, számlaszáma: 10403253-
50526772-89541009) védőruházat vásárlását 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint összeggel  

Fedezete: „Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete” költségvetési 
sor 

Határidő: azonnal 

Felelős: Markó József polgármester 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy a többi tárgyalandó napirend tekintetében szavazzanak a 
zárt ülésről és annak sorrendjéről. 

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 9. és 10. napirendi pontokat zárt 
ülésen tárgyalják. 

 

Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.  

 

kmf. 

 

                   Markó József                                                                   dr. Szinay József 
                   polgármester                                                                     címzetes főjegyző 

 


