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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24-i, (nyílt) munkaterv 
szerinti 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. 
Simon Tamás, Szabó Csaba és Kovacsik Tamás képviselők nincsenek jelen. Nem jelezték távol 
maradásukat. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Javasolja a 6., 8., 11. napirendi pontok levételét, 
mert ezek egy másik ülésen kerülnek megtárgyalásra. A megjelent vendégekre tekintettel javasolja, 
hogy a 2. napirendi pont után az 5. napirendi pontot tárgyalja a testület. Az Egyebek napirendi pontban 
kiküldésre került három előterjesztés. Kéri, hogy jelezzék, ha valaki az Egyebek napirendi pontban 
szeretne hozzászólni. 
 
Hozzászólás nincs, felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok tárgyalásáról és a 
tárgyalási sorrend változtatásáról. 
 
A Képviselő-testület  8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előadó: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
2./ Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
3./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
4./ Helyi rendelet a nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjakról 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
5./ Parkolás rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester  
 
6./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
7./ Pályázat kiírása Göd város területén végzett autóbusz közlekedési közszolgáltatás ellátására 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
8./ A 141/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
9./ Idegen nyelvi lektor elhelyezése szolgálati lakásban 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
10./ Alapító okiratok módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző   
 
11./ „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása   /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök  
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12./ Egyebek: 
 
I. Támogatási összeg jóváhagyása 
    Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
II. 154/2015 és a 155/2015. Ök. határozatok kiegészítése 
    Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
III. Kötélpálya létesítése a Duna-part Nyaralóházak területén 
  Előterjesztő: Szabó Csaba képviselő, VKB elnök 
 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előadó: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József: Megállapításra került, hogy minden képviselő határidőben leadta a nyilatkozatokat. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a nyilatkozattétel tudomásul vételéről. 
 
A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

4/2016.(II.24.) sz. Ök határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy minden képviselő 
határidőben leadta vagyonnyilatkozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester  
 
 
2./ Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József: 2016. március 20-án kisebbségi önkormányzati választás lesz. Ez oly módon 
szerveződik, hogy egy szavazókörben fogadjuk a kisebbségi választásra jogosultakat fogadni és a helyi 
választási bizottság gyakorolja a szavazatszámláló bizottság  jogait, aminek 5 tagból kell állni, ezért 
javasolják két tag megválasztását. Az előterjesztésben szerepel Kis-Simon László és dr. Pécsi Zsolt 
póttag jelölése. 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról és az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 
 

5/2016. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23.§-a alapján a Helyi Választási Bizottság 
póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 

Kis-Simon László póttag 
Dr. Pécsi Zsolt póttag 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
 
2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester  
 
Markó József: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságból Simon Tamás kikerült, mert 
alpolgármester lett, a bizottság elnöki posztjára Szász-Vadász Endrét javasolja, a bizottság tagságába 
pedig Lenkei György képviselőt. Korábban a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban 
Szekeres Máté külsős tag volt, szeretne továbbra is ebben a bizottságba dolgozni, a bizottságban egy 
külsős tagság betöltetlen volt. Javasolja továbbá dr. Bognár László tagságát a Közművelődési, 
Oktatási és Sport Bizottságba.  
 
Simon Tamás képviselő megérkezett. 

 
Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
 
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

6/2016. (II.24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

- a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnökének Szász-Vadász Endre 
képviselőt, a bizottság tagságába Lenkei György képviselőt, 

- a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjaként Szekeres 
Mátét (2132 Göd, Vörösbegy u. 23.), 

- a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának dr. Bognár Lászlót 
(2132 Göd, Mátyás u. 35.) 

választja meg, 2016. február 25. napjától. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Dr. Szinay József eskütételre kéri fel a HVB két póttagját és a KOSB nem képviselő tagját.  
 
 

Kis-Simon László, dr. Pécsi Zsolt és dr. Bognár László leteszik az esküt. 

 
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának változásáról. 
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A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadják el az előterjesztést: 

 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.24.) 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 
Lenkei György 
Szabó Árpád 
Balogh György 
Nagy Károly 
Szekeres Máté 
 

Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi 
Bizottság 

7 főből áll 
4 fő képviselő 
 
 
3 fő nem képviselő tag 

Szász-Vadász Endre 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 
Dr. Bognár László 

 
2.§ A rendelet a 2016. február 25-én lép hatályba. 
 
 

Markó József        Dr. Szinay József 
     polgármester           címzetes főjegyző 

 
 
 
 
3./ Helyi rendelet a nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjakról 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Dr. Szinay József: Technikai jellegű a szavazás, kiegészíteni nem kívánja az előterjesztést. 
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Markó József: Hozzászólás nincs, ezért felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő rendeletről. 
 
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadják el az előterjesztést: 
 

Göd Város Önkormányzatának 2/2016 (II.29.)  sz. rendelete  
az önkormányzati fenntartásban működő Konyhák által nyújtott  

étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról  
 

Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a (2) 
bekezdésben foglalt, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdésének b) pontjában és 147.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartásban működő Konyhák által nyújtott étkezési 
nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§  
A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben 
történő valamennyi étkezésre.  

2.§ 
A Németh László és Huzella Tivadar Általános Iskola Konyhái által az intézményekben nyújtott 
gyermek és felnőtt étkezés nyersanyagnormái és térítési díjai: 
 

Megnevezés Nyersanyag norma 
Ft/nap 

Bruttó térítési díj Ft/nap 

Óvodai gyermekétkeztetés 
(napi 3x-i étkezés) 

300 381 

Óvodai vendég ebéd 
 

156 475  

Óvodai vendég 3x-i étkezés 
 

300 680 

Napközis gyermekétkeztetés 
(napi 3x-i étkezés) 

360 457 

Bölcsődei étkezés (napi 4x-i étkezés) 295 375 

Menza (ebéd) 190 241 

Vendég étkezés (felnőtt menza)  220 557 

Vendég étkezés (tízórai+ebéd) 305 665 

 
3.§ 

A szünidei gyermekétkeztetés nyersanyag normái a 2.§-ban foglalt menza és napközis 
gyermekétkeztetés normái szerint kerülnek megállapításra. 
 

4.§ 
(1) Ezen rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Göd Város Önkormányzat 38/2006. 
(XII.14.) sz. rendelete az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások, valamint a 
Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormák  és étkezési térítési díjakról 
 
 
 

Markó József        Dr. Szinay József 
          polgármester                címzetes főjegyző 
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4./ Parkolás rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester  
 
Simon Tamás: Panasz érkezett a Kincsem óvoda szülői közösségétől és óvodavezetőitől. Problémát 
jelent, hogy sokan az óvoda előtt parkolnak le, otthagyják az autót és mennek a vonathoz. A 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a parkolás rendjéről szóló rendelet 
módosítását és a 45 perces korlátozásról döntöttek.  
 
Markó József: Sajnos a parkolásra ki kell dolgozni egy megfelelő stratégiát, mert az üzletek nyílnak, 
néhol van az udvaron parkolási lehetőség is, de oda a vevők nem állnak be. Egy átfogó intézkedés kell 
az üzletekbe érkező vásárlók parkolása érdekében, mert a parkolóhely kevés. A József utcából érkezett 
egy levél, hogy mindkét oldalon parkolnak reggel az iskolába érkező gyermekek miatt és elfoglalják a 
házak bejáratait. Helyszíni szemlén veszünk részt a probléma megoldása érdekében. 
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadják el az előterjesztést: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.29.) sz. Ök. rendelete a parkolás 
rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló  

33/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 4. sz. mellékletében szerepelő „45 perces időtartamú várakozóhelyek” kiegészül az 
alábbi utcarésszel: 

- Lenkey utca a Kálmán utca és a Bozóky Gyula tér közötti szakasza. 
 

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

Markó József       Dr. Szinay József 
    polgármester          címzetes főjegyző 

 
 
 
 
5./ Pályázat kiírása Göd Város területén végzett autóbusz közlekedési közszolgáltatás ellátására 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
Markó József: A helyben végzett szolgáltatás gazdaságosságát igen nehéz biztosítani. Folyamatosan 
érkeznek az újabb igények, amit egyelőre nem sikerült kielégíteni, a neveleki lakosság is jelezte 
igényét. Az Oázis lakópark is nagyobb jelenlétet szeretne, hétvégén is igény lenne a buszjáratokra.  
A szolgáltatást nehezen lehet fenntartani, a buszjegyekből ez nem fedezhető. A pályázatot kiírjuk, 
hogy a járatokat fent lehessen tartani. Az autóbusz közlekedési közszolgáltatás nem kötelező 
önkormányzati feladat. 
Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről.  
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A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadják el az előterjesztést: 
 

7/2016. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja a „Pályázati felhívás Göd városban a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti 
személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására” pályázat kiírást. 
Felkéri a Címzetes főjegyzőt, hogy az elfogadott pályázati felhívás közzétételéről és a Hivatalos 
Értesítőben történő megjelenésről intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
6./ A 141/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József: Egy technikai szavazásról van szó. A testület korábban döntött a kis- és nagyértékű 
vagyontárgyak átadásáról. Az előterjesztésben adminisztrációs hiba történt, 2 db túrakajak összege 3 
mFt-tal szerepelt, de ennek helyes összege: 300.400,-Ft.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatról.  
 
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadják el az előterjesztést: 
 

8/2016. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 141/2015. (XI. 25.) sz. Ök. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

- a 44. sorszám alatt szereplő 2 db túrakajak bruttó értéke 300.400 Ft, halmozott ÉCS: 
300.400 Ft, maradvány: 0 Ft. 

A határozat egyéb részei változatlanul maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
9./ Idegen nyelvi lektor elhelyezése szolgálati lakásban 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
 
Lenkei György: A KLIK szerződései szerint az idegen nyelvi lektoroknak ingyenesen kell a lakást és a 
rezsiköltséget biztosítani. A szolgálati lakásokért a pedagógusok lakbért és a közüzemi díjakat is 
fizetik. Évente 3-400 ezer forintos költségről van szó. Javasolja, hogy ezt az összeget vállalja át az 
önkormányzat.  
 
Markó József: Ez addig érvényes, amíg az adott személy tartózkodik a lakásban, tehát mindenkivel 
újabb szerződést kell kötni? Az EU ezt nem fogja kifogásolni? Polgárok között tesz különbséget ez az 
intézkedés. 
 
Szabó Csaba képviselő megérkezett. 
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Markó József: Hozzászólás nincs, ezért felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatról. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadják el az előterjesztést: 
 

9/2016. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
méltányolva a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatójának kérelmét, az 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó szabályokról szóló 19/1996. (X.30.) számú rendeletének figyelembe vételével, a 
pedagógusi munkakör ellátásához szolgálati lakást biztosít az alábbi feltételek szerint: 

- a 2131 Göd, Petőfi S. u. 48. szám alatt található „A” épület „2” számú szolgálati lakását  
a mindenkori anyanyelvi lektor részére bérleti díj fizetése nélkül biztosítja, azzal a 
feltétellel, hogy a szolgálati lakás használata során felmerülő közmű,- és egyéb díjakat - a 
köztük létrejövő megállapodás alapján - Göd Város Önkormányzata átvállalja, ezzel is 
támogatva a két tannyelvű oktatást. 

Felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a fenti szolgálati lakásra vonatkozó, határozott időtartamra 
(az anyanyelvi lektor oktatási intézménynél fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszonya 
fennálltáig) szóló bérleti szerződést a hivatkozott helyi rendelet, valamint az egyéb irányadó 
jogszabályok alapján készíttesse el. 
Felhatalmazza a Polgármestert az elkészült bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
11./ Alapító okiratok módosítása 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző   
 
Dr. Nagy Atilla: Egyre merevebbek a rendszerek, a Magyar Államkincstár is változtatott, szigorított a 
rendszerein.  Az előterjesztéshez csatolta az alapító okirat módosításokat és egységes szerkezetű 
okiratokat. 
 
Markó József: Hozzászólás nincs, ezért felkéri a testület tagjait a szavazásra.  
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  
 

10/2016. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kastély Központi Óvoda Alapító Okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjának hatályával a 
következők szerint módosítja: 
 

Módosító okirat 
A Kastély Központi Óvoda a Göd Város Önkormányzata által 2014. május 21. napján kiadott, 
10-012-3/2014. számú 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 
……../2016. (……….) sz. Ök határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
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1.1.................................................................................................................................................................................................
A költségvetési szerv 
1.1.1. ................................................................................................................................................................

megnevezése: Gödi Kastély Óvoda 
1.2............................................................................................................................................. A

 költségvetési szerv 
1.2.1. ................................................................................................................................ s

zékhelye: 2131 Göd, Béke út 3. 
1.2.2. ................................................................................................................................ t

elephelye(i): 
 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Hétszínvilág Óvoda  2131 Göd, Jávorka Sándor utca 12. 
2 Fácán Óvoda  2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 23. 

 
1. .............................................................................................................................................. A

z alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
1.1. ...................................................................................................................................... A

 költségvetési szerv alapításának dátuma: 1976. 01. 01. 
1.2. ...................................................................................................................................... A

 költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzata 

                        2.2.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 
 
2. .............................................................................................................................................. A

z alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

2.1. .................................................................................................................................. A
 költségvetési szerv irányító szervének 

                         3.1.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                         3.1.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 
          3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
                        3.2.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzata 
                        3.2.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 
 
4.     Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai ellátás a Köznevelési törvény alapján 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 óvodai nevelés 

             
                     4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv (óvoda) a fenntartó-

irányító szerv által meghatározott, első sorban 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 teleülésekről is fölvehet gyermekeket, ha a 
csoportlétszámok ezt lehetővé teszik. Ellátja mindenekelőtt a gödi sajtos 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 
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súlyosságához igazodva a pedagógiai feltételek (személyi, módszertani és dologi) 
biztosításáról. E feladatot a költségvetési szerv 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 23. 
szám alatti Fácán Óvoda Telephely 5 csoportja látja el, ahol csoportonként a férőhely 
25 fő. E férőhely terhére csoportonként legfeljebb 2 fő integrálható, ez 5 fő férőhely-
szorzót jelentő gyermekeket jelent csoportonként. E körben ellátható gyermekek: 

 
Organikus okból: 
1.) enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló 40-55 dB-ig, gyengén látó), 
2.) enyhe fokban értelmi fogyatékos, 3.) beszéd fogyatékos, 4.) enyhe fokban 
mozgáskorlátozott, 5.) olyan autista gyermek, aki e tény hivatalos megállapításakor 
eleve az óvoda ellátásában van, 6.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós 
rendellenességével küzdő gyermek. 

              4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
2 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
3 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai 
4 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Göd Város közigazgatási   területe 
 
5.      Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv (óvoda) élén 

óvodavezető áll. Kinevezése, felmentése, kinevezéskori bérének meghatározása, fegyelmi 
ügye Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A kinevezés, megbízás határozott időre, 5 
évre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

               5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tv., 326/213. (VIII. 30.) Korm. r. 
2 munkaviszony 2012. évi I. tv. 

 
6.    Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
            6.1. A köznevelési intézmény 
                     6.1.1. típusa: óvoda 
                     6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés a Köznevelési 

törvény alapján 
                     6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatát a 

Településellátó Szervezet, 2132 Göd, Duna u. 5. látja el. 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gödi Kastély Óvoda  144 fő 
2 Hétszínvilág Óvoda     50 fő 
3 Fácán Óvoda   175 fő 
           6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
vagyon feletti rendelkezés 
joga vagy a vagyon 

az ingatlan 
funkciója, célja 
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száma használati joga 
1 2131 Göd, Béke út 3. 529 ingyenes használati jog óvoda 
2 2131 Göd, Jávorka Sándor utca 12. 383 ingyenes használati jog óvoda 
3 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 23. 2172 ingyenes használati jog óvoda 

 
7.     Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 21. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom.” 

8.   Az Alapító Okirat 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. pontja elhagyásra kerül. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.” 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat kiadmányozására, 
felkéri a Címzetes főjegyzőt annak törzskönyvezésre való benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

11/2016. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kincsem Óvoda Alapító Okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjának hatályával a következők 
szerint módosítja: 

Módosító okirat 
A KINCSEM ÓVODA a Göd Város Önkormányzata által 2015. augusztus 27. napján kiadott, 
10-084-5/2015. számú 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 
137/2015. (XI.25.) sz. Ök. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat felhatalmazó részében és az 1.1. pontjában a „Kincsem Óvoda” helyébe a 

„Gödi Kincsem Óvoda” szöveg lép. 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
        3.1.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
       3.1.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti Út 81. 
3.2. Költségvetési szerv fenntartójának  
       3.2.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzata 
       3.2.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 

3. Az Alapító Okirat 4.3. pontjában a „…részére fejti meghatározott tevékenységét.” helyébe a 
„…részére fejti ki meghatározott tevékenységét.” szöveg lép. 

4. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
2 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
3 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 
5. Az Alapító Okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 
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6. Az alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

6.  A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
6.1. A köznevelési intézmény  
       6.1.1. típusa: Óvoda 

 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés a Köznevelési törvény 
alapján 

        6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatát a 
településellátó Szervezet, 2132 Göd, Duna u. 5. látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 

tanulólétszám 
1 székhelyén, 2132 Göd, Lenkey u. 13-17.  345 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés 
joga vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2132 Göd, Lenkey utca 13 5617 ingyenes használati jog óvoda 
2 2132 Göd, Lenkey utca 17. 5623 ingyenes használati jog óvoda 

 
7. Az Alapító Okirat 8. pontjában a „8. Záró rendelkezés” helyébe a 7. Záró rendelkezés szöveg 

lép. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat és a Módosító Okirat kiadmányozására, 
felkéri a Címzetes főjegyzőt annak törzskönyvezésre való benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
12./ Egyebek: 
 
I./ Támogatási összeg jóváhagyása 
     Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Dr. Nagy Atilla: Az előterjesztésben szereplő támogatás pénzügyi teljesítéséhez szükséges a testület 
támogató határozata. Áthúzódott ügy, mivel a támogatás a „sportszakosztályok támogatása” sorból 
megy, szükséges a testületi döntés. 
 
Markó József: A rendszer nem változott, az igényeket határidőre kell beadni, és ezután egyszerre kerül 
az összes támogatás elbírálásra. Ez még így működik, ebben nincs változás? 
 
Dr. Nagy Atilla: Nem történt változás. Ez még egy tavalyi döntés. A támogatások elbírálásának 
módjában nincs változás.  
 
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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12/2016. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
jóváhagyja a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 43/2015.(V.11.) sz. határozatát, ezzel 
utólagosan 300.000 Ft-tal (azaz háromszázezer forint) támogatja a Gödi Sirály Közhasznú 
Egyesület (képviseli: Rataj András elnök, székhelye: 2132 Göd, Duna út 7., adószáma: 18706024-
2-13, számlaszáma: 17000019-11483746-00000000) 2015. évi tevékenységét.   
Fedezete: „sportszakosztályok támogatása” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
II./ A 154/2015. és a 155/2015. Ök. határozatok kiegészítése 
     Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Dr. Szinay József: A módosítás - Simon Tamás képviselő alpolgármesterré történő kinevezésével 
kapcsolatban - az lenne, hogy a határozatban szerepeljen a határidő, vagyis az, hogy 2016. január 1-
től. Ez a kormányhivatal kérése, így a korábbi határozat módosítása szükséges. 
 
Markó József: Felkéri képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

13/2016. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 154/2015. (XII. 16.) számú és a 155/2015. (XII. 16.) sz. Ök. határozatokat kiegészíti az alábbi 
szövegrésszel: 

- 2016. január 1-től kezdődően. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
III./ Kötélpálya létesítése a Duna-part Nyaralóházak területén 
       Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök 
 
Szabó Csaba: A Kék-Duna üdülőben korábban létesült kötélpálya megszűnik és most a Duna-parti 
Nyaralóházakban létesülne, ezt a bizottság rendkívüli ülésén javasolta támogatni.  
 
Markó József: A Kék-Duna üdülőben működött korábban a kalandpark. A Kék-Duna üdülővel 
kapcsolatos önkormányzati terveink egyelőre állnak, de a kérelmünket mindenképp fenntartjuk a 
használatba vételt illetően. Az iskola kérdést itt nem tudjuk majd megoldani, de ebben az ügyben más 
lehetőségeink vannak, vannak reményeink más helyszínen valódi iskola építésére, a helyszínre is van 
már elképzelés. Tervezzük 16 tantermes, új iskola létesítését sportcsarnokkal, edzőtermekkel,  
tanmedencével ellátottan. Ez lenne az irány, ezért küzdünk. A gyermeklétszám emelkedése miatt 
sürgető a probléma megoldása. Van esély arra, hogy az iskolaépítéshez kormányzati támogatást 
kapunk.  
A Duna-parti Nyaralóházak bejáratától jobbra eső területrészén lenne a pálya felépítve, ami már idén 
nyáron működhet. A működtetés az ottani vendéglátóegységekre is kedvező hatással lenne. 
Biztonságosan megépített pályát építene a vállalkozó, az Alapszolgáltatási Központ nyári 
gyermektáboroztatását nem zavarná. Turisztikai fellendülést válthat ki, javasolja a kötélpályák 
létesítését.  
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Bertáné Tarjányi Judit: Konkrét szerződéssel és helyszínrajzzal vissza kell hozni az ügyet a testület 
elé. Egy részét a kötélpályának le kell keríteni, mert a szabad strand mosdójának működtetése fontos. 
 
Markó József: Nem javasolja, hogy a testület szakmai döntésekről vitázzon.  
 
Szabó Csaba: A közösségi helyiségeket nem érinti a kötélpálya építés helyszíne. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A vállalkozó azt nyilatkozta a bizottsági ülésen, hogy a recepció vonalában 
lekerítené a területet. A pontos rajzra szükség lenne.  
 
Markó József: A vállalkozó működteti a kötélpályát, a kockázat sem az önkormányzaté. Az ott 
működő büfé forgalmát is növelné, vállalták a környezetet is megfelelően kialakítani. Térkő lerakását 
tervezik, a terület megfelelően lenne kialakítva. A Duna Csárdánál tulajdonos váltás volt. Az új 
tulajdonos még nem kereste meg az önkormányzatot. Számlakifogás miatt per van folyamatban a 
csárda működtetője és az önkormányzat között. Bíróságon van az ügy, közel 6 hónapja nem születik 
döntés. Itt van tehát egy vitás helyzet, ami remélhetőleg megoldódik. Nem akarjuk a csárdát 
semmilyen módon befolyásolni, a korábbi szerződés szerint a városé lesz a csárda, erről korábban 
szerződés született. A testület egy későbbi ülésén tárgyalni majd a konkrét szerződés tervezetet. 
 
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

14/2016. (II. 24.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a kötélpálya kiépítéséhez a Duna-part Nyaralóházak területén.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 

 

Markó József: A „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása c. napirendi pontot a testület zárt 
ülésen tárgyalja, ezért felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülésről. 

A képviselők 10 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a következő napirendet zárt ülésen 

tárgyalják.  

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

 

K.m.f. 

 

 

Markó József 
polgármester 

Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 

 


