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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-i, (nyílt) ülésén, a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (minden képviselő jelen van)
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, és felkéri a képviselőket, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendnél
szeretnének tárgyalni valamilyen témát.
Sipos Richárd: Rövid tájékoztatást szeretne adni a Kincsem Óvoda Csalogány egység nyitásáról.
Dr. Szinay József: az ülés előtt került kiosztásra Egyebek II. jelöléssel „Lakásvásárlási támogatási
kérelem” címmel, melyet a zárt ülésen javasol tárgyalni.
Mudri József: Az Egyebek napirendi pontnál szeretne tájékoztatást kérni a Beruházási és
Városüzemeltetési Osztályvezetőtől a Kincsem projekttel kapcsolatban, hogy hogyan halad az
építkezés, tudják-e tartani az április 30-i határidőt.
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és az Egyebekben
tárgyalandó napirendekről.
A Képviselő-testület tagjai 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását
fogadják el:
NAPIRENDI PONTOK:
1) Göd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Markó József polgármester
2) A településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
3) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
4) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
5) Szociális alapon nyújtható munkavállalói lakásvásárlási támogatásról szóló helyi rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
6) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
7) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
8) Szivárvány Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
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9) József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
10) Göd 5624 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék
Előterjesztő: Markó József polgármester
11) A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
12)A Gödi Kincsem Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
13) Támogatási szerződés megkötése – „Büszkeségpont létrehozása Göd, Petőfi téren”
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője
14) Göd város infrastrukturális fejlesztése 2017-2018
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester
15)Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Szabó Csaba Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke
16) Tervező kiválasztása: „Göd, 21107. j. út és a 038 hrsz-ú út (Nemeskéri-Kiss Miklós út)
körforgalmú csomópont építés tervezési munkái” tárgyú beszerzési eljárásban
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője
17) Tervező kiválasztása: „Göd Duna út és Ady Endre út (21107. j. út) felújítása, valamint a
Duna út - 2 sz. főúti csomópont vizsgálata, építés tervezési munkái” tárgyú beszerzési
eljárásban
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője
18) „Kóczán Mór Vándordíj Göd” odaítélése (zárt ülés)
Előterjesztő: Sipos Richárd Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
19) Göd 6320/A/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés (zárt ülés)
Előterjesztő: Markó József polgármester
20) Egyebek:
- (I. jelű) Göd, belterület 6493 hrsz-ú ingatlan átminősítése
Előterjesztő: Markó József polgármester
- (II. jelű) Lakásvásárlási támogatás kérelem (zárt ülés)
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
- Tájékoztatás a Kincsem Óvoda Csalogány egységének nyitásáról
Előterjesztő: Sipos Richárd Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
- Tájékoztatás a Kincsem projekt megvalósításával kapcsolatban
Előterjesztő: Mudri József képviselő, Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov.
Napirendi pontok tárgyalása
1./ Göd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolta elfogadásra a
költségvetést. A sokéves gyakorlatnak megfelelően a bázisalapú szemlélet, vagyis az előző év
adataiból való kiindulás volt a tervezés alapja. Ezen bázisszámok módosításával terveztek, ennek
alapján teszik meg a költségvetési javaslatot. A lehetőségekhez mérten valamennyi intézmény a több,
mint 3 milliárd forint összeget takarékosan használja fel. Az önkormányzat működését a továbbiakban
is hitelek felvétele és feladatelmaradás, intézményi fennakadás nélkül tudja biztosítani.
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A különleges időjárási viszonyok miatt a hivatal munkatársa készített egy kimutatást, a
hóeltakarítással kapcsolatban melyik város mennyit költ ilyen feladatokra.
Szabó Csaba: A költségvetéshez módosító javaslat nem érkezett a Pénzügyi, Ellenőrző Közbeszerzési
és Jogi Bizottsághoz. Elfogadásra javasolja a város 2017. évi költségvetését.
Dr. Szinay József: A rendelet-tervezet 5. paragrafus 13. pontjánál a dátumot 2015. helyett 2017-re kéri
javítani. A könyvvizsgáló jelentése megérkezett a költségvetésről. A könyvvizsgáló jelezte, hogy
temetésen kell részt vennie, ezért a mai ülésen nem tud jelen lenni. A költségvetés bevételi és kiadási
főösszege 3.204.022,-Ft, mely lényegesen kevesebb a lakossági arányhoz is viszonyítva, mint
Dunakeszi vagy Vác költségvetése. Változás az elmúlt évhez képest az iskolák után a pedagógiai
szakszolgálat is egy másik intézményfenntartóhoz került, de a tulajdonjog maradt az önkormányzatnál.
Ebből következik, hogy az ide címkézett 100 mFt egyéb célokra felhasználhatóvá válik. Azoknál a
településeknél, ahol az adóerő olyan mértékű ott szolidaritási hozzájárulást vontak le, ez nálunk nem
vonódott el. A másik dolog, ami szintén jelentősen érinti a költségvetést, az a kormányzati
beruházásokra vonatkozó projekt, ami miatt 100 mFt-os tartalék került be a 2017. évi költségvetésbe.
Amikor a Belügyminisztériummal az önkormányzat a támogatási szerződést aláírja, akkor szabadulhat
fel ez az összeg.
Dr. Pintér György: A költségvetés szöveges részében az elhangzottak megtalálhatók. Az előterjesztett
költségvetésbe még nem került betervezésre a 1.962 mFt összegű megítélt kormányzati támogatás a
városfejlesztésre. Tájékoztatásul elmondja, hogy az 1962 mFt ősszegű támogatás mellett ebben az
évben az Európai Uniós pályázatok ismét kiírásra kerülnek, és ugyancsak több pályázatot írnak ki Pest
megyei települések számára. Az elmúlt napokban is nyert az önkormányzat. A kockázatoknál az
adóbevételek mellett a hulladékgazdálkodás is szerepel. Az elmúlt időszakban a városban jelentős
mértékű béremelés lett végrehajtva vagy központi, vagy helyi finanszírozással. Kiemeli, hogy a
költségvetés tervezetére módosító javaslat sem szóban, sem írásban nem érkezett. Idéz a
könyvvizsgálói jelentésből: „A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet vitára és
rendeletalkotásra alkalmas. A költségvetési javaslat megfelelő alapot nyújt az Önkormányzat jelenlegi
kondícióinak megfelelő helyzetének bemutatására, az év közben esetlegesen szükséges döntések és
intézkedések meghozatalára, ezzel együtt a költségvetés módosítására. Ezek alapján az Önkormányzat
2017. évi költségvetési javaslatát képviselő-testületi megvitatásra alkalmasnak tartom.”.
A könyvvizsgálóval összhangban felhívja a figyelmet arra is, hogy tarthatónak tartja a költségvetést,
de megfelelő likviditást és monitoringot hónapról hónapra a pályázatoknál miatt alkalmazni kell. Erre
ebben az évben kiemelten figyelni kell.
Sipos Richárd: A 27. oldalon az önkormányzat tervezett bevételeinél a telekadót érintően tavaly 225
mFt volt a tervezett, ebből közel 74 mFt folyt be, az idén a tervezett ennél sokkal többel számolnak
250 mFt-tal, miért? Ugyanez az ingatlanok értékesítésénél is a kérdése, nincs ez a tétel nagyon
felültervezve?
Dr. Szinay József: A telekadónál a jelentős rész idén év elején folyt be.
Dr. Pintér György: A tervezett adóbevétel, ami idén folyt be és tavalyi évre vonatkozik, egy problémás
történet része. A tavalyra tervezett, de be nem folyt tételekkel is közel 99 %-ra teljesült az éves
adóbevételi terv. Az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban elmondja, hogy az előző évben tervezett két
ingatlan eladása nem következett be, ezekből a bevételek még folyamatosan jönnek be.
Dr. Szinay József: Számítani lehet továbbá egy neveleki ingatlanhasznosítási cégtől befolyó jelentős
adóbevétel, amit eddig nem fizettek be.
Mudri József: A célok megvalósításához erőt, egészséget kíván. A Településellátó Szervezet
költségvetésében vannak kisértékű tárgyi beszerzések 11 mFt-os értékben, ez a 45 oldalon található.
Kérdése, hogy ebből az összegből a Gödi Termál Strandon egy zárt kijárót építeni a medencékhez
megvalósítható lenne, vagy átcsoportosítással van erre lehetőség?
Markó József: A téma jó, de ezt a tételt nem célszerű elvenni, mert ez több szűrön átment, erre a
keretre szükség van. A felvetett téma viszont jó, foglalkozni kell a zárt folyosó létesítésével, néhány
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millió forint biztos lenne, de ne ennek a keretnek a terhére. Van tervbe fedett medence, a tao pénzek
felhasználásával ez már folyamatban van. előbb utóbb a strandot fejleszteni kell, de ez több milliárdos
téma. várjuk a lehetőséget a nagyberuházás végrehajtásához. itt kell megnézni, hogy az üzletkört
mennyire kell bővíteni, szükséges-e a jegyárak változtatása. A turizmus még nem érinti a strandot.
Javasolja, hogy erre a TESZ készítsen egy költségbecslést, és akkor ez megvalósítható lesz, erre
valószínűleg találunk forrást.
Visszatérve a kormányberuházásra elmondja, hogy még szakemberekre és egyéb forrásokra szükség
lesz a hivatalban. Ezután felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről és az elhangzott
módosító javaslatról.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri
Hivatalra, a Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.

(1)

2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
A) Költségvetési bevételi főösszegét
2 859 476 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét
3 204 022 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B)
-344 546 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét
(előző évi pénzmaradványok 2017. évi költségvetési
tervezetben igénybevett összege)
344 546 ezer forintban
állapítja meg.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A költségvetés főösszege 3 204 022 ezer forint.
Működési többlet 176 485 ezer forint, a felhalmozási hiány 521 031 ezer forint.
A belső finanszírozás bevétele 344 546 ezer forint.
A működési többlet és a belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt.
A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat csoportonkénti összegeit az 1/1. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat csoportonkénti összegeit a 1/2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
Az 1. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési
kiadások és bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek
előirányzatait (10. oszlop) "mérlegszerűen".
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)
(25)

A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti
előirányzatait a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a
3. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett működési bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4.
számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait
az 5. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú
pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa
szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú
pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa
szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti
előirányzatait a 8. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 9. számú
melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú
pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú melléklet 3. oszlopa
szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú
pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú melléklet 3. oszlopa
szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett 2015. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a
12. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/1. számú melléklet
3. oszlopa szerint határozza meg.
Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó
Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/2. számú melléklet 3.
oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/1. számú
melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a
Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/2.
számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint
határozza meg.
A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 16. számú melléklet szerint határozza
meg.
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(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

(1)

Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási,
kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 17. számú melléklet szerint határozza meg.
Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási,
kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.
Göd Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti
létszám előirányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének
tervezett felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet szerint határozza meg.
A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 21. számú
melléklet szerint határozza meg.
3. §
A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:
1. Göd Város Önkormányzata
2. Gödi Polgármesteri Hivatal
3. Településellátó Szervezet (TESZ)
Önállóan működő intézmények:
4. Göd Város Kincsem Óvoda
5. Göd Város Kastély Óvoda
6. Göd Város Állandó Területi Bölcsőde
7. Göd Város Alapszolgáltatási Központ
8. Göd Városi Könyvtár
9. József Attila Művelődési Ház

4.§
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a
polgármester és a jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.
5. §
A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a
polgármester hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési
intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások
teljesítésére.
Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében a tervezett bevételek
elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt
előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.
A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az
ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzatmaradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával
vállalhatnak.
A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő
intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási
jogkörrel látja el.
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(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői
előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a
többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével
az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan
működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását – a polgármester által előzetesen
jóváhagyott pénzellátási terv alapján – biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások
esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével
lehet.
A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek
teljesüléséhez köti.
A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2017. évben összesen 16 000
eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá
megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
A Képviselő-testület a 2017. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait – ha szükséges
– a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső
határa
1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a
Polgármester dönt.
350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a Képviselő-testület
jóváhagyása szükséges.
A 2017. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.
A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.
A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell
szabályozni.
A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére
használható fel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 10. számú
mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.
A 14/1. számú melléklet 11. sorában szereplő Tervezés jogcímen megtervezett előirányzat
felhasználásáról év közben a Polgármester rendelkezik. A Polgármester az előirányzat
felhasználásáról a beszámolókban nyújt tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
6. §
Költségvetési előirányzatok változtatása

(1)
(2)

(3)

(4)

A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha
év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni
haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az
önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint
kerül sor, de legalább:
a)
az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
b)
a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti
szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell
az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
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c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat
eredményező képviselő-testületi döntések,
f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
7. §
Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében,
illetve az átruházott jogkörök szabályozása
(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének
és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok
közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1)
bekezdés c) – f) pontját) saját hatáskörben tartja.
A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a
Képviselő-testület vállalhat.
8. §
A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít
előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:
a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven
felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,
b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven
felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat
felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,
c) a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret”
jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
d) a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott
pénzügyi keretek – az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti
előirányzat módosítások tekintetében,
e) a rendelet dologi előirányzatai között megtervezett és jóváhagyott „Körzetfejlesztési
támogatás” jogcímek – az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján – egyéb
feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,
f) az e rendelet felhatalmazása alapján a 10.§-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a
bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester,
Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások
tekintetében,
Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül – ide nem értve a 12. számú
mellékletben tervezett tartalékokat – előirányzat-módosítási jogot biztosít a Szociális
Bizottságnak a Polgármesteri Hivatal valamint az Önkormányzat kiadásai között szereplő
Ellátottak pénzbeli juttatásai sorában jóváhagyott feladataikat és hatásköreiket érintő kiadási
jogcímek közötti előirányzat átcsoportosítások esetében.
A 8. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat
változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását
megelőzően - a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.
9. §
Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

(1)

A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett
előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
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a.)

(2)
(3)
(4)
(5)

a Polgármester a Civil Tanács javaslata alapján határoz az e rendelet 10. számú
mellékletben szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében.
b.)
Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 10.
számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
I. „Művészeti és Civil alap”,
II. „Gödi Művészek támogatása”,
III. „Gödi hangversenyek támogatása”,
IV. „Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családostól program
támogatása”,
V. „Violin Alapítvány- Gaude Kórus támogatása”,
c.) a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási
jogkörrel az e rendelet 12. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
 „Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete”,
d.)
a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási,
felosztási jogkörrel az e rendelet 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek
tekintetében:
 „Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”,
e.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási
jogkörrel az e rendelet 9. és 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek
tekintetében:
 a Göd Város Önkormányzata cím dologi kiadásai között szereplő
„Környezetvédelmi feladatok”- az 1 000 ezer forintot meghaladó szerződések,
beszerzések esetében a bizottság javaslatára képviselő-testület dönt a
felhasználásról,
 a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”,
f.) a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12.
számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:
 „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”.
A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.
Alapítvány támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület
jóváhagyásával folyósítható.
A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek
előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.
Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek
számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális
ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a
számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó
ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy
támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre
nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel
kell szólítani a támogatás visszafizetésére.

10. §
Előirányzat - módosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél
(1)

A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület jóváhagyása
mellett – felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi
működési bevételi összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben
foglaltakra figyelemmel.
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(2)

(3)

(4)

(5)

A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási
igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési
szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját
hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól
előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt
előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző
önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül
kezdeményezi, a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan
működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben
történő engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett
önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.
Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben
jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet
korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
11. §
Vegyes rendelkezések

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire
biztosítási szerződést köthet.
Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével
hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselőtestület engedélyével csatlakozhatnak.
Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel,
kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és
nem fogadhatnak el.
A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati
törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó,
valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.
Kezességet a Képviselő-testület vállalhat.
Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő
szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások
kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási
számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes
kiadások teljesítését.
Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközeit – a központi
költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető
pénzintézetnél, számlavezető pénzintézeten kívül betétként elhelyezheti.

12. §
A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai
(1)

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra
tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének
engedélyezésére, összeghatár nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- Göd Város Önkormányzatát érintően a Polgármester jogosult.
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(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz
kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.
13. §

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési előirányzatai
1/1. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatai
1/2. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatai
2. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzata 2017. évi önkormányzati működési támogatás
előirányzatai
3. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett közhatalmi
bevételek előirányzatai
4. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett működési
bevételek előirányzatai
5. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett felhalmozási
bevételek előirányzatai
6. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű
működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai
7. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű
felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai
8. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett személyi
juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként
9. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások
előirányzatai intézményenként
10. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű
működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások előirányzatai
11. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű
felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai
12. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi tartalékainak előirányzatai
13/1. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat címen
belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
13/2. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Településellátó
Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
14/1. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat címen
belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
14/2. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Településellátó
Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
15. sz. melléklet
EU támogatással megvalósuló projektek a 2017. évi költségvetésben
16. sz. melléklet
Közvetett támogatások, adókedvezmények
17. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi előirányzatainak
tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
18. sz. melléklet
Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadási előirányzatainak
tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
19. sz. melléklet
Intézmények létszámadatai
20. sz. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
21. sz. melléklet
Saját bevételek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségek
14. §
Záró rendelkezések
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(1)
(2)

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 28.
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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2./ A településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit: Két bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Változott az országos jogszabály,
ehhez kell a helyi rendelet is igazítani. Az 55. oldalon a 18. pontban a kimaradt a „3 méteren belül”. A
mondat így szól helyesen: „A szomszédos telekhatártól számított 3 méteren belül az 50 m3-nél
nagyobb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.” A településképi bejelentési és
kötelezési eljárásról szóló rendelet hatályban van 2013 óta. Azt köthetjük ehhez, ami nem hatósági
engedélyköteles tevékenységek. Ezek most változtak. Dőlt betűvel jelezték a változásokat az 1. sz.
mellékletben.
Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és az 1. sz. melléklet 7. pontjának
változtatásával javasolta a bizottság elfogadásra.
Bertáné Tarjányi Judit: Kéri, hogy az előbbiekben említett 18. pontban szereplő módosító javaslatról is
szavazzanak.
Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta és az elhangzott
módosításokkal javasolták elfogadni.
Markó József: Felkéri a testület tagjait, hogy az elhangzott módosításokkal szavazzanak a rendeletről.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló
15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott jogkörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra - a településképi bejelentési és
kötelezési eljárásról szóló 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő
rendeletet alkotja:
1. §
A településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 24.
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 6/2017. (II. 24.) Ök. rendelethez
„1. számú melléklet a 15/2013. (VI. 28.) Ök. rendelethez
Településképi bejelentési eljárás alapján végezhető tevékenységek
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása.
2. Meglévő építményen a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
3. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése
melynek magassága a 3,0 m-t meghaladja, de maximum 6,0 m.
4. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
5. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
6. A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő
építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új
rendeltetés szerinti területhasználat
a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, vagy működési engedélyhez
kötött,
b) a korábbi rendeltetéshez képest
ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb
helyzetet teremthet,
bb) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve
bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhely
kialakítását teszi szükségessé,
c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,
valamint ha
d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok
biztonságát veszélyeztetheti,
e) amikor településrendezési eszköz a rendeltetés-módosítást feltételekhez köti, illetve
járulékos beavatkozásokra vagy intézkedésre vonatkozó kötelezettséget ír elő.
7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése,
amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m
gerincmagasságot.
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése, megváltoztatása.
10. Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek magassága az építési tevékenység
után 0,5m és 3,0 m közé esik.
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11. A szomszédos ingatlan telekhatárától számított 3 m-en belül szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel
építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
12. A szomszédos ingatlan telekhatárától számított 3 m-en belül emlékfal építése, amelynek
talapzatával együtt mért magassága 1,0 m 3,0 m közé esik.
13. Közterületi kerítés építése.
14. Nem közterületi kerítés építése, amennyiben a kerítés magassága bármely oldalon meghaladja
bármilyen hosszban az 1,8 m magasságot, vagy a kerítés tömör felülete a teljes felületének 50 %-át
eléri.
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amennyiben az alapterülete az építés után eléri a 30 m 2-t.
16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amennyiben az alapterülete az építés után eléri a 30 m2-t.
17. A telekhatártól számított 3 méteren belül 3 méternél magasabb, 6,0 m –nél kisebb magasságú, max
60 m3 térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes
anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló
elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése.
18. A szomszédos telekhatártól számított 3 méteres távolságon belül 50 m3-nél nagyobb
magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb
mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.
20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó
terepszinttől számított 1,5 m magasságot.
21. Kerti építmény, oldalról nyitott gépkocsibeálló építése, meglévő átalakítása, korszerűsítése,
bővítése.
22. Telekhatártól számított 3 méteren belül mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó
elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése.
23. Közterületről látszó homlokzaton napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, zászlótartó elhelyezése.
24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló,
sorompó, árnyékoló elhelyezése.
25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.
26. Belterületen magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól
mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
27. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.”

3./ A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
Lenkei György: A rendelet módosítására azért van szükség, mert a speciális nevelési igényű
gyermekekkel kapcsolatban speciális csoport indul, illetve a szünidei étkeztetés változik. Kéri az
előterjesztés támogatását.
Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
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Göd Város Önkormányzatának 7/2017. (II. 24.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) rendelet módosításáról
1. §
A rendeletben a Családsegítő Szolgálat, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat szövegrészek: egységesen
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szövegrészre változnak.
2. §
(1) A rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja helyére az alábbi szövegrész kerül: Gyermekétkeztetés
(2) A rendelet 3.§ (3) bekezdésének cd) pontja helyére az alábbi szövegrész kerül: sajátos nevelési
igényű gyermekek speciális ellátása
3. §
A rendelet 5.§-11.§ az alábbi alcímeket kapják:
a) 5.§ Hatáskörök
b) 6.§ Az eljárás menete
c) 7.§ Az eljárás felfüggesztése
d) 8.§ Az eljárás megszüntetése
e) 9.§ Együttműködési kötelezettség
f) 10.§ Csatolandó iratok
g) 11.§ Ellenőrzés
4. §
A rendelet 16. § alcíme az alábbi elnevezésre változik: Gyermekétkeztetés.
5. §
A rendelet 16. § az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(6) Az (1)-(5) bekezdésekben foglaltakon túl az Önkormányzat a Gyvt. 21/C.§ (1) bekezdés b) pontja
alapján – a törvényes képviselő külön kérelmére - a szünidei gyermekétkeztetést ingyenesen biztosítja
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére.
(7) A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán lehet
benyújtani.
6. §
(1) A rendelet 18.§ (1) bekezdés ab) pontját a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi.
(2) A rendelet 18.§ (1) bekezdése az alábbi be) ponttal egészül ki: sajátos nevelési igényű gyermekek
speciális ellátása.
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7. §
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 24.
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
dr. Szinay József
címzetes főjegyző
4./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
Lenkei György: Az önkormányzatnál a szociális ellátások közül egy dolog hiányzott, mégpedig a
pszichiátriai betegek nappali ellátása, ez került be a rendelet-tervezet 4. paragrafusának 3.
bekezdésébe. Ezzel megvalósítjuk azt, hogy a szociális ellátások Gödön teljeskörűvé válnak.
Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Göd Város Önkormányzatának 8/2017. (II. 24.) rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) rendelet módosításáról
1. §
A rendeletben a Családsegítő Szolgálat, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat szövegrészek:
egységesen Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szövegrészre változnak.
2. §
A rendelet 3.§ (3) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:
g) fogyatékos személyek nappali ellátása
h) pszichiátriai betegek nappali ellátása
3. §
A rendelet 5.§-11.§ az alábbi alcímeket kapják:
a) 5.§ Hatáskörök
b) 6.§ Az eljárás menete
c) 7.§ Az eljárás felfüggesztése
d) 8.§ Az eljárás megszüntetése
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e) 9.§ Együttműködési kötelezettség
f) 10.§ Csatolandó iratok
g) 11.§ Ellenőrzés
4. §
A rendelet 19. § helyére az alábbi rendelkezések kerülnek:
(1) Az Önkormányzat – az Alapszolgáltatási Központon keresztül – a 3.§ (3) bekezdésének
a)-e) pontjaiban foglalt szociális alapellátásokat nyújtja.
(2) Az Önkormányzat – a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítványon keresztül – a 3.§ (3)
bekezdésének f) pontjában foglalt támogató szolgáltatást nyújtja.
(3) Az Önkormányzat – a Baptista Szeretetszolgálaton keresztül – a 3.§ (3) bekezdésének
g) pontjában foglalt fogyatékos személyek nappali ellátását nyújtja.
(4) Az Önkormányzat – a Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Non-profit Kft-n keresztül
– a 3.§ (3) bekezdés h) pontjában foglalt pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtja.
(5) Az Önkormányzat a (2)-(4) bekezdésben foglalt alapellátásokat ellátási szerződés
alapján nyújtja.
(6) Ezen §-ban meghatározott intézmények a szolgáltatásokat az Szt-ben, valamint külön
jogszabályokban foglalt rendelkezések alapján nyújtják.
5. §
A rendeletben a Titkársági Iroda szövegrész Önkormányzati Koordinációs Osztály
elnevezésre változik.
6. §
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 24. napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
dr. Szinay József
címzetes főjegyző

5./ Szociális alapon nyújtható munkavállalói lakásvásárlási támogatásról szóló helyi rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
Lenkei György: Egy lehetőség kialakításáról van szó, mégpedig arról, hogy aki tragikus élethelyzetben
van, lehetősége legyen kölcsön felvételére. Erre az önkormányzat 3 mFt-os keretet biztosít. A
keretösszeg fogyásával az alapnak 1 mFt-ra kell feltöltődnie. Nem látható még, hogy ezt a keretet kell-
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e bővíteni vagy szűkíteni, meglátjuk, hogy a jövőben hogyan működik majd. Itt nem egy rutinszerű,
szalagon adható segélyről van szó, hanem a nagyon nehéz élethelyzetben lévők megsegítéséről.
Dr. Pintér György: A pénzügyi forrás a költségvetés tartalék kerete.
Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Göd Város Önkormányzatának 9/2017. (II. 24.) sz. rendelete a szociális alapon nyújtott
munkavállalói lakásvásárlási támogatásról
Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az
önkormányzati fenntartásban működő intézmények munkatársai részéről igényelhető szociális alapon
nyújtott munkavállalói lakásvásárlási támogatásról az alábbi rendeletet alkotja
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben
munkaviszonyban, közalkalmazotti, valamint köztisztviselői jogviszonyban álló gödi lakóhellyel
rendelkező személyekre (továbbiakban együtt: munkavállalók).
2.§
(1) Göd Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján kamatmentes kölcsön formájában
munkavállalói lakásvásárlási támogatásban (továbbiakban: támogatás) részesítheti azt az 1.§-ben
foglalt, kiskorú gyermeket nevelő munkavállalót, akinek devizaalapú hiteltartozásának havi törlesztő
részlete meghaladja a 100.000 Ft összeget.
(2) A támogatás legkisebb összege 200.000 Ft, legnagyobb összege 3.000.000 Ft lehet.
(3) A támogatás törlesztésének futamideje legkevesebb 6 hónap, legfeljebb 10 év.
(4) A támogatás iránti kérelmet a Szociális Bizottsághoz címezve a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Osztályán kell leadni.
(5) A támogatás odaítéléséről Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság
javaslatára egyedi mérlegelést követően dönt.
(6) A Képviselő-testület az egyedi mérlegelésnél az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
a) egy főre jutó nettó havi jövedelem a családban
b) eltartott kiskorú gyermekek száma
c) hiteltartozás havi törlesztő részletének összege
d) lakhatási körülmények
3.§
(1) Az Önkormányzat a támogatáshoz költségvetésében előirányzatot különít el.
(2) A 2. §-ban foglalt támogatást az Önkormányzat csak az (1) bekezdésben foglalt elkülönített
előirányzat keretösszegéig nyújthatja. Nem nyújthat támogatást, ameddig a keretösszeg 1.000.000 Ft
összeget el nem éri.
(3) A támogatásban részesülő munkavállaló köteles az Önkormányzat által megállapított havi törlesztő
részlet összegét határidőben teljesíteni. Amennyiben a határidőt elmulasztja, úgy a hátralék
egyösszegben válik esedékessé és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény alapján végrehajtható.

74

4.§
Ezen rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 24. napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
dr. Szinay József
címzetes főjegyző
6./ Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: A kistérség tevékenysége Fót kiválása óta a minimálison pörög. Egy-két feladatot végez
csak, mint a szúnyoggyérítés, orvosi ügyelet, gyepmesteri szolgáltatás, és a vöröskereszt helyi
szervezetének a támogatása a hajléktalanok esetében. Ha nagyobb lehetőség adódik, akkor a
szolgáltatásokat felülvizsgálják majd.
Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

16/2017. (II.22.) Ök határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Társulásának 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját.

elfogadja

Dunakeszi

Kistérségi

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ Beszámoló a Közterület-felügyelet 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Markó József: Ez az a terület, amivel sosem lehetünk elégedettek, bármennyire is jól dolgoznak, mert
ez a két fő a munkát nem tudja lefedni, háromszor ennyi főre is szükség lenne. Erre nincs lehetőség, de
a létszám bővítése legalább 1 fővel szükséges lesz, és némi hatáskör tisztázásra is sort kell keríteni.
Kérdés, hogy mit tehet meg az ellenőrzés során egy közterület-felügyelő, például a forgalmat
irányíthat-e vagy ez csak rendőri hatáskör. Ezek a kérdések időnként felmerülnek. Az is fontos kérdés,
hogy kell-e tartani parkolási hónapot, amikor a lakosságot figyelmeztetik. A városban található rossz
helyzetek feltárására is szükség van, mint például a felsőgödi vasúti átkelőnél a helytelenül balra
kanyarodó autók problémája. Ezen a téren kell az erősítés. Támogatni kell a közterület-felügyelet
tevékenységét, amennyire csak lehet.
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Simon Tamás: A jegyzői részvétellel közösen, heti szinten dolgozik egy munkacsoport, ahol a
közterület-felügyelet munkatársainak feladatait ellenőrzik, segítik. Fontos kérdés még a felismerések
és ellenőrzések hogyan tehetők folyamatossá, és a műszaki felügyelet ne csak a Közterület-felügyelet
feladata legyen. Bejárási és munkaterv folyamatosan készül a munkájukról.
Markó József: A hóeltakarítás gondot okozott a felsőgödi orvosi rendelőnél, mert egy hétig jegesedés
és hó volt a járdán. Nem a hivatal vagy az önkormányzat feladata lett volna a tisztítás, de ezt a
feladatot mégis el kell látni, intézkedéseket kell tenni, ami most hiányos volt. Hasonló gondot jelentett
még a SPAR áruház közelében lévő társasház előtti járdaszakasz, ami 1 hónapig volt eltakarítatlan. Ezt
senki nem vette észre, sem Ő, sem a jegyző, sem a közterület-felügyelet munkatársai. Ezeket a
dolgokat észre kell venni.
Szász-Vadász Endre: A Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a beszámolót, javasolják elfogadásra.
Dr. Szinay József: A SPAR-nál lévő hosszú járdaszakasz eltakarítása a társasház és a kereskedelmi
egység feladata lett volna, akik nem végezték el. Ezután a hóeltakarítást elvégeztettük, utána pedig a
bírságolás megtörtént. A rendkívüli időjárási helyzetben munkaerő-problémákkal küzdöttek, a TESZ
dolgozói segítettek úgy, hogy még a más munkakörben dolgozók is a hóeltakarítással foglalkoztak.
Dr. Nagy Atilla: A beszámolót olvashatta mindenki. A közterület rendje hiányos valóban, a város
lakossága nő, az adatokból látható, hogy miből mire van fedezet. Az állomány növelésére nagy
szükség lenne. Amikor a város létszáma még sokkal kisebb volt, akkor négy közterület-felügyelő volt
állományban, most kettő, pedig a város lakosságának létszáma egyre nő. A Közterület-felügyelet sok
esetben a helyszínen szóban intézkedik, bírságol. A feladatokat viszont fel kell dolgozni a bizonyítási
eljárások valóban túlmutatnak a felügyeleten. A Közterület-felügyelet munkatársainak a KRESZ
betartásában a várakozási, megállási tiltásoknál és a táblával jelzett behajtási tilalmaknál van
hatásköre. Aki egyirányú utcába hajt be, azt megbüntethetik, ezzel kapcsolatban igazoltathatnak is.
Kényszerintézkedéseket a feladatukba utalt ügykörükben végezhetnek. Az említett vasúti átjárónál
történő kanyarodásnál nem járhatnak el.
Markó József: A lakosság felé kell készíteni egy tájékoztatót, erről már beszéltek az aljegyzővel.
Gödön sok helyen jellemző a szemben parkolás, ami igen balesetveszélyes. A figyelemfelhívást erre
vonatkozóan is meg kell tenni. A beszámolóra visszatérve sok sikert kíván és nagyobb hatékonyságot
a munkához. Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

17/2017. (II.22.) sz. Ök. határozat
A Göd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Gödi Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelet 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző
8./ Szivárvány Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Lenkei György Szociális Bizottság elnöke
Lenkei György: A hatóságok sokszor és sokféle módon dobták vissza a módosításokat, pedig a
megfelelő formával lettek beadva. Erre sajnos a jövőben is számíthatunk. Kéri az előterjesztés
elfogadását.
Simon Tamás képviselő kiment.
Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
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A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
18/2017. (II.22.) Ök határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gödi Szivárvány Bölcsőde alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző
9./ József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla: A módosítás oka, hogy döntés született a Kincsem épület komplexum általános
hasznosítása, működtetése a József Attila Művelődési Házhoz, mint intézményhez kerül, hasonlóan,
mint az Ady Klub, kivételt képeznek a vendéglátóegység és ehhez hasonlóan a kerékpárjavítónak
tervezett üzlet. Az épület a Kincsem Udvarház elnevezést kapta, ami telephelye a művelődési háznak.
Az épületben lesz közösségi tér, most tervezik az épület tartalmi megtöltését.
Simon Tamás képviselő visszajött.
Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a
Kincsem Udvarház nevet javasolta a bizottság.
Sipos Richárd: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén is szóba került a téma, és szintén
a Kincsem Udvarház elnevezés hangzott el javaslatnak.
dr. Pintér György: Az előző hónapban az intézményhez történő csatolást a testület megszavazta. Az
udvarház eredendően egy uralkodói vagy komolyabb birtokközpontot jelentett. Felmerült még javaslat
a kulturális központ elnevezésre, de ez a Kincsem kultúrköréhez jobban illik. Mindkét bizottság ezt az
elnevezést javasolta.
Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
19/2017. (II.22.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy elfogadja a József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását a
csatolt Módosító okirat szerint. A módosítással új telephelyet hoz létre Kincsem Udvarház
néven.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző
10./ Göd 5624 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: A Lenkey utcában az óvoda szomszédságában elhelyezkedő ingatlanról van szó. A
felmérés és az értékbecslés elkészült. A tulajdonosoknak el kell adni az ingatlant, ezért keresték meg
az önkormányzatot. A városnak ez egy fontos stratégiai területet jelenthet, de a kért 25 mFt-ot
magasnak tartjuk. A végső javaslat az önkormányzat részéről 22 mFt lenne az augusztus végi költözési
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javaslattal. Mivel az óvodához kapcsolható épületről van szó, ezért szolgálati lakásként funkcionálna.
Kérdés, hogy ezt az összeget megadja-e az önkormányzat.
Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a témát, és 21 mFtot javasoltak elfogadni, pénzügyi forrásként pedig a 2017. évi költségvetés „beruházási feladatok –
ingatlanvásárlás” sorát.
Simon Tamás: Az ingatlan nem túl nagy méretű, de a kettős funkció indokolná a megvételt.
Véleménye szerint 22 mFt az az összeg, ami tartható lenne. Javasolja a 22 mFt-os vételárat.
Sipos Richárd: Négy új óvónőre van szükség 2017. szeptember elsejétől, akiknek vonzerőt jelentene
ez a szolgálati lakás. A négy álláshely feltöltése fontos lenne. Amennyiben az eladó nem megy a 22
mFt-os ár alá, akkor javasolja ezt az összeget megadni.
Markó József: Az óvoda udvar része is növekedne.
dr. Pintér György: A határozati javaslat pontosítását kéri abban, hogy 2017. július 31-ig tartsa fent az
önkormányzat a vételi szándékot.
Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról, a 22 mFt-os
vételárról, a vételi szándék 2017. július 31-ig való fenntartásáról és a 2017. augusztusi átadásról.
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
20/2017. (II.22.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
szándékában áll, a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának nyilvántartásába felvett
Martin Julianna 1/2 és Kiss Sándor 1/2 tulajdonában álló Göd belterület 5624 hrsz., 654 m2
térmértékű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, természetben 2132 Göd,
Lenkey u. 21--1. sz. alatti ingatlant adásvételi szerződés útján megvásárolni, bruttó 22.000.000,Ft vételáron, azzal a feltétellel, hogy az eladó az alábbiakról gondoskodik:




Beszerzi a Raiffeisen Bank 8 napnál nem régebben kelt nyilatkozatát a tartozás jelenleg
fennálló pontos összegéről, valamint arról, hogy a tartozás összegét melyik bankszámlára
kell átutalni és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ezen átutalás esetén a törlési
engedélyt a bank hány napon belül adja ki.
Elkészítteti az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)
Korm. rendelet szerint energetikai tanúsítványt.

Felkéri Dr. Nyitrai Judit ügyvédet az adásvételi szerződés előkészítésére.
Ezen szándéknyilatkozatát a képviselő-testület határozott ideig 2017. július 31-ig tartja fenn.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Markó József polgármester
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

11./ A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla: Lényegében formalitásról van szó. A törvény előírja, hogy a nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat évente felül kell vizsgálni. Göd Város
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Önkormányzatának nincs oka ezeket módosítani. A Gödi Roma Önkormányzatnál egy tag lemondott,
ezt csak tájékoztatásként mondja.
Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:
21/2017. (II.22.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta, megváltoztatni nem kívánja,
így a jövőre nézve is hatályban tartja a Gödi Roma Önkormányzattal 2015. április 30-án kötött
Együttműködési megállapodását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
22/2017. (II.22.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta, megváltoztatni nem kívánja,
így a jövőre nézve is hatályban tartja a Gödi Szerb Önkormányzattal 2015. május 18-án kötött
Együttműködési megállapodását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző

12./ A Gödi Kincsem Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla: Nyáron lejár a vezető megbízatása, új pályázatot kell kiírni. Ha a fenntartó és a
nevelőtestület úgy szavaz, akkor nem kell kiírni pályázatot, de most erre nincs lehetőség, ezért nyílt
pályázatot kell meghirdetni. A vezető feladata bővül az új óvodaegységgel és a sajátos nevelési igényű
gyermekek ellátásának ügyével.
Markó József: Az egyszerű eljárásnak mi volt az akadálya?
Dr. Nagy Atilla: A jogszabály úgy rendelkezik, hogy annál a vezetőnél, aki már a harmadik ciklusát
kezdi, ott a fenntartónak kötelező a pályázat kiírása.
Sipos Richárd: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, és támogatta
a határozati javaslatot.
Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
23/2017. (II.22.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödi Kincsem Óvoda óvodavezető
(magasabb vezetői) munkakörének betöltésére a melléklet szerinti pályázati kiírást fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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13./ Támogatási szerződés megkötése – „Büszkeségpont létrehozása Göd, Petőfi téren”
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Popele Julianna: 2016-ban pályázatot nyújtottunk be az Iván Kovács László szobor áthelyezésére a
Petőfi térre. A pályázaton 6 mFt-ot nyertünk, most az önerőről kell dönteni. Amennyiben a képviselők
támogatják, akkor az első, ha nem, akkor a második határozati javaslatot kell elfogadniuk.
Simon Tamás: Nagy örömmel támogatja, hiszen a szobor méltó helyre kerül, így Alsógöd központi
tere lett a Petőfi tér, amit egyébként most több funkciós közösségi térré szeretnének fejleszteni. A
tervek között szerepel még a Lázár Vilmos utca felújítása, mely a kormányberuházás kapcsán
valósulna meg.
Dr. Pintér György: A Kincsem projekt megvalósul, az Iván Kovács László szobornak onnan el kellett
kerülnie. A Petőfi téren méltó helye lesz a szobornak, esztétikus és méltó körülmények lesznek
kialakítva. Szerepel a költségvetésben, tehát erre nem kel a tartalékból forrást biztosítani.
Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő I. jelű
határozati javaslatról.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
24/2017. (II.22.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közép- és Kelet-európai történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány felhívására Göd
Város Önkormányzata által benyújtott és támogatásra érdemesnek ítélt „Büszkeségpont
létrehozása Göd Petőfi terén” című pályázat kapcsán felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
Projekt összege:
Támogatás:

11 187 300 Ft
6 000 000 Ft

Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges 5 187 300 Ft önerőt a 2017. évi
költségvetésben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
14./ Göd város infrastrukturális fejlesztése 2017-2018
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester
Simon Tamás: Az elmúlt évben 1.962 mFt-os támogatást nyert a város. Az előterjesztés tartalmazza a
várható fejlesztéseket, melyeket felsorol: a Göd 21107 út és a Fóti út csomópont átalakítása, vagy új
csomópont kialakítása, közvilágítás fejlesztése a gyár közvetlen környezetében, tömegközlekedés
fejlesztése kisméretű autóbuszokkal, fakivágás a Samsung kerítésén kívül, 4 m szélességben, esővíz
elvezető csatorna kiépítése, Duna utca – Ady Endre főközlekedési út teljes rekonstrukciója, Duna utca
– Pesti út – külső Ady Endre út – Nemeskéri út kereszteződésében körforgalom kiépítése, további
helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztések, helyi önkormányzati utak építése. A 141. oldalon
találhatók a határidők és a tételes bruttó összegek, melyeknél meg lehet szó az átcsoportosításról. Az
első tételnél a tervezés megkezdődött, a kettes tételnél a közvilágítás kiépítésre került a négyes tétel is,
vagyis a fakivágás is megtörtént. Az ötös tételnél az esővíz elvezető csatorna kivitelezési tervei
elkészültek, az engedélyezés folyamatban van. A Duna út – Ady Endre út, mint főközlekedési út teljes
rekonstrukciója elkezdődik, ide kapcsolódik a mai ülés két további napirendi pontja. Erre 710 mFt-ot
irányoztunk elő, ez átcsoportosításra kell, hogy kerüljön. A lakossággal egyeztetni kell, mely
várhatóan az év végéig eltart majd. A kivitelezési munkáknak 2018-ban el kell készülni. Fontos még a
143. oldalon felsorolt utcákat megemlíteni, melyek aszfaltozásra kerülnek, egy részük még idén.
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A tömegközlekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy ez egy komplex feladat. Foglalkozni kell az
autóbusz-beszerzéssekkel, a járatok és megállóhelyek kialakításával, változtatásával, tehát ez egy
komplex tervezési munka lesz. Az idei évben Göd-Újtelepi fejlesztések a körforgalmakkal kapcsolatos
tervezések és a közbeszerzések a közlekedéssel kapcsolatban indulnak. Az Ady Endre út - Duna útra
és a két körforgalomra a tervek elkészülnek, a bizottságokkal a tervezési munkák egyeztetve lesznek.
Sipos Richárd: Az anyagban kerékpársáv nélküli tervek szerepelnek. Az Ady Endre úton kerékpársáv
létesítésére van lehetőség? Az Ady Endre úton körforgalom, vagy lámpás csomópont tervezése lesz
megvalósítható? A belterületi utaknál három tartalék utca van megnevezve, ezeknek mi lesz a sorsa?
Simon Tamás: Az Ady Endre utat szélesíteni kell, de semmiképp nem javasolná erre a nagyforgalmú
útra a kerékpárosok ráterelését, inkább a környék aszfaltos utcáit használják.
Markó József: Az útszélesítésnél javaslata, hogy ne maradjon padka, járdától járdáig tartson az út.
Simon Tamás: Az árkok megszűnnek, zárt csapadékrendszer lesz.
Sipos Richárd: A 146. oldalon alulról az 5. bekezdést hogyan értelmezzük?
Simon Tamás: Úgy látjuk, hogy a körforgalom megteremti annak lehetőségét, hogy a 2-es főútra
kihajtó autósok nagyobb számban tudjanak kihajtani és a Budapest felé igyekvőket a Duna-part felől
forduló autósok ne akadályozzák. A forgalomszámlálás a tervezői munka része lesz, ha ezek a
kiértékelések elkészültek, akkor tudjuk majd tervezni a körforgalmat és a parkosítást. Ha a
közútkezelő nem tartja indokoltnak és elzárkózik a körforgalom létesítésétől, abban az esetben merül
fel az intelligens jelzőlámpás rendszer kialakítása.
Popele Julianna: A képviselők jelezték a saját körzetükben az igényeket, 500 mFt-os tétel alakult ki,
ezt 700 mFt-os keretre egészítettük ki. A listában szereplő két utcára pályázatot adtunk be, tehát ezek
innen kiesnek. A városvezetésnek szándékában áll további összeg csatolása ehhez a kerethez. Ez
egyfajta lehetőség.
Mudri József: A fakivágásoknál 2016-ra javítani.
Lenkei György: Problémát jelent a parkolás a Samsung közelében, a város ezen része megterhelődik, a
bevezető út teljesen tele van, már Bócsán parkolnak, ezt a forgalomszabályozásnál kéri, hogy vegyék
figyelembe. A bevezető utak körforgalommal vannak már tervezve. A lámpás kereszteződés már nem
lesz alkalmas. Ha közforgalom kiépítésére támogatást kapott az önkormányzat, akkor azt meg kell
valósítani.
Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság javasolta elfogadásra az előterjesztést.
Simon Tamás: Vészhelyzet esetén jönnének csak a 2-es út felé, erről a Samsung munkatársaival
egyeztetett.
Lenkei György: Nem csak az áthaladó, szállító kamionokra, hanem az ott dolgozók gépkocsijának
parkolására gondol. A Kormány által hozott döntést a közútkezelő hogyan változtathatná meg?
Simon Tamás: A tervezők által kiszámolt adatokat meg kell várni. A körforgalom a jelenlegi forgalmi
helyzetet oldaná meg, mert javítaná a Budapest felé kanyarodók helyzetét.
Szabó Csaba: A PEKJB tárgyalta, javasolták a határozati javaslat elfogadását.
dr. Pintér György: A szóbanforgó helyen a körforgalom kialakítása lenne a legjobb. Az
átcsoportosítások megvalósíthatók.
Markó József: A felsorolt tételek közt lehet szó csak az átcsoportosításokról. Felkéri a képviselőket a
szavazásra.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
25/2017. (II.22.) Ök. határozat
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja


a Göd, Duna út és Ady Endre út (21107. j. út) felújítása, valamint a Duna út - 2 sz.
főúti csomópont vizsgálata, építés tervezési munkáira vonatkozó 1. sz. melléklet
szerinti tervezési programot.



a Göd, 21107. j. út és a 038 hrsz-ú út (Nemeskéri-Kiss Miklós út) körforgalmú
csomópont építés tervezési munkáira vonatkozó 2. sz melléklet szerinti tervezési
programot.



Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi utcákat jelöli ki útépítésre 2017 –
2018 években:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3

Utca név
Mayerffy József utca
Zala utca
Kraszna utca
Babits Mihály utca
Pöltenberg Ernő utca
Lázár Vilmos utca
Budai Nagy Antal utca
Hétvezér utca
Pázmány P. utca
Tompa M. utca
Török Ignác u.
Mihácsi Gy. utca
Lánchíd utca
Sellő utca
Vadvirág utca
Szőlőkert utca
Ezerjó utca
Család utca
Toldi utca
Tél utca
Nyár utca
Tartalék listára kerülő
utcák:
Kiss János utca
Széchenyi utca
Kacsóh Pongrác utca

Szakasz
Munkácsy M. u. - Fóti u.

Tóth Árpád u. - Alagút u.
Nemeskéri Kiss M. út-Mikszáth K. u.
Nemeskéri Kiss M. út-Mikszáth K. u.
Pázmány P. u - Kossuth L. u.
Pesti út -Schweidel J. u.
burkolatlan szakasza
burkolatlan szakasza
Pesti út - Bajcsy-Zsilinszki u.
Mihácsi Gy.u. -Szent István u.
Bocskai u. - Új Élet u.
Duna út - Thököly u.
Jácint u. - Ménesi u.
Vasút u. - Révay u.

Damjanich u. -Mikszáth u.
Vasút u -Révay u.
Teleki u. - Kinizsi u.

Felkéri a Beruházási és városüzemeltetési osztályt az útépítési tervek elkészíttetésére.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Markó József polgármester
Simon Tamás alpolgármester
Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető
15./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Szabó Csaba Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke
Szabó Csaba: A vagyonnyilatkozatok beérkeztek, nyilvántartásra kerültek. A vagyonnyilatkozatok
nyilvántartásba vételéről szóló elismervényt az ülés után minden képviselő átveheti.
Markó József: Köszöni a tájékoztatást, nem igényel szavazást ez a napirend.
16./ Tervező kiválasztása: „Göd, 21107. j. út és a 038 hrsz-ú út (Nemeskéri-Kiss Miklós út)
körforgalmú csomópont építés tervezési munkái” tárgyú beszerzési eljárásban
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Popele Julianna: A cél, hogy mielőbb szerződést tudjunk kötni a tervezésre. Az egyik téma, hogy a
Nemeskéri úti csomópont önálló egység lehet-e. A másik a Duna úton a 2. sz. főút kereszteződésénél
kialakítandó körforgalom, mely szintén külön egység. Mindkettőnél külön kérték az árajánlatot.
Tisztázandó kérdés volt, hogy a közbeszerzési eljárásra szükség lesz vagy sem. Arra jutottak, hogy
nem, mert 2017. január elsejétől a 15 mFt-os értékhatárig nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a
szolgáltatásoknál. A három ajánlat közül a RODEN Mérnöki Iroda Kft.-é volt a legkedvezőbb,
javasolja ezért nyertesként kihirdetni. A pénzügyi fedezet a költségvetésben található 100 mFt-os
fejlesztési tartalék, az engedélyes tervek birtokában a támogatás után visszaforgatásra került.
Kovacsik Tamás: A tervezésre kaptunk már pályázati támogatást?
Popele Julianna: Erre pályázatot adott be az önkormányzat, meg is nyerte, de a pályázatot
megszüntették, ezért támogatás nem érkezett. Akkor két téma volt, a Pázmány P. utcai beruházás és
ez, de ezt nem tudtuk megvalósítani.
Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

26/2017. (II.22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Göd, 21107. j. út és a 038 hrsz-ú út (Nemeskéri-Kiss Miklós út) körforgalmú
csomópont építés tervezési munkái” tárgyú beszerzési eljárásban nyertesként hirdeti ki
a RODEN Mérnöki Iroda Kft.-t (1089 Budapest, Villám u. 13.). Ajánlati ár: 7.980.000 Ft
+ Áfa.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Képviselő-testület a tervezéshez szükséges forrást, 10.134.600 Ft-ot 2017. évi
költségvetésben a „Göd Város Infrastrukturális fejlesztése” projekt megvalósításához
tervezett beruházási tartalékkeretből biztosítja.
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Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal

17./Tervező kiválasztása: „Göd Duna út és Ady Endre út (21107. j. út) felújítása, valamint a
Duna út - 2 sz. főúti csomópont vizsgálata, építés tervezési munkái” tárgyú beszerzési eljárásban
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Popele Julianna: Itt is ugyanazt tudná elmondani, mint az előző napirendi pontnál. A legalacsonyabb
ajánlatot javasolja elfogadni.
27/2017. (II.22.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Göd Duna út és Ady Endre út (21107. j. út) felújítása, valamint a Duna út – 2. sz. főúti
csomópont vizsgálata, építés tervezési munkái” tárgyú beszerzési eljárásban nyertesként hirdeti
ki a RODEN Mérnöki Iroda Kft.-t (1089 Budapest, Villám u. 13.). Ajánlati ár: 14.200.000 Ft +
Áfa.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Képviselő-testület a tervezéshez szükséges forrást, 18.034.000 Ft-ot 2017. évi költségvetésben a
„Göd Város Infrastrukturális fejlesztése” projekt megvalósításához tervezett beruházási
tartalékkeretből biztosítja.
Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal
18./ Egyebek:
- Tájékoztatás a Kincsem Óvoda Csalogány egységének nyitásáról
Előterjesztő: Sipos Richárd Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke
Sipos Richárd: A Kincsem Óvodánál új álláshelyekkel új csoportokat terveztek. Az intézményvezető a
szülői munkaközösséget összehívta. Az aljegyzővel részt vett ezen a megbeszélésen. Két kifutó
csoport átköltözne az új épületbe. A szülők egyetértésével zárult az értekezlet. A tervezet szerint kis
csoportok indulnának.
- Tájékoztatási a Kincsem Projekt megvalósításával kapcsolatban
Mudri József: Kérdése a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőhöz, hogy meg tudják
valósítani a Kincsem Istálló építését április 30-ig?
Popele Julianna: A Kincsem Istálló építésével kapcsolatban elmondja, hogy a kivitelező sem számított
erre az időjárásra. Többször akadályt közölt a váratlan hideg miatt és szeretett volna határidő
módosítást kérni, de a kötött szerződés kiemelte, hogy ilyen indokkal nem lehet határidőt módosítani,
hiszen az utolsó számla leadási határideje 2017. április 30., csak így kapja meg az önkormányzat a
támogatási összeget. Javasolja azért a kivitelezővel az egyeztető tárgyalásokat, több vállalkozó
felajánlotta segítségét. A pályázattal kapcsolatban tartalmaz a költségvetés egy 2 mFt-os keretet, ami
fedezetül szolgálhat ennek a problémának a megoldására. Nagy energiákat mozgósítanak ahhoz, hogy
ez a projekt időben megvalósuljon, hiszen a 30 %-os kötbér is ki van kötve.
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- (Egyebek I. jelű előterjesztés) Göd, belterület 6493. hrsz-ú ingatlan átminősítése
Előterjesztő: Markó József polgármester
Bertáné Tarjányi Judit: Göd-Újtelepen van egy „kivett közterület”-ként szereplő ingatlan, nem kell,
hogy így szerepeljen.
Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadták el az előterjesztést:
28/2017. (II.22.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azt a döntést hozza, hogy a Dunakeszi Járási
Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartásába Göd, belterület 6493 Hrsz., természetben 2131
Göd, Bócsa utca 6493 Hrsz. szám alatt felvett ingatlant „kivett beépítetlen terület” művelési ágra
módosítja.
Felkéri a Polgármestert a művelési ág módosítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló
18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999.
(VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében szereplő 6493 hrsz.-ú, Bócsa
utca elnevezésű ingatlan Göd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
forgalomképtelen törzsvagyonából törlésre kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti törléssel egyidejűleg a Göd belterület 6493 hrsz.-ú ingatlan az
Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonaként kerül besorolásra, melyre figyelemmel az R. 4.
mellékletének földterületek megnevezésű része az alábbi tétellel egészül ki:
„Bócsa utca

kivett beépítetlen terület

3955 m2

6493. forgalomképes”

2. §
E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Markó József
polgármester
Kihirdetési záradék:

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. március 8.
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

A képviselők 11 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a meghívó szerinti 18. és 19.
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.
Markó József polgármester megköszöni a vendégeknek a részvételt, és a nyílt ülést bezárja.

K. m. f.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

