
30

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 22-i, rendes (nyílt) ülésén,
a Polgármesteri Hivatal üléstermében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Kovacsik Tamás képviselő, aki jelezte távolmaradását.)

Tárgy: a Képviselő-testület soron következő, rendes ülése

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Kéri, hogy amennyiben az Egyebek napirendi pontnál van tárgyalandó téma, azt jelezzék.

Dr. Szinay József: Az Egyebek napirendi pont anyagai kiküldésre kerültek e-mailben és az ülés előtt
kiosztott anyagban is megtalálhatók.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött és az Egyebekben
beérkezett napirendi pontok tárgyalásáról.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról döntöttek:

Napirendi pontok:

1) Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Markó József polgármester

2) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulásának 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Markó József polgármester

3) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök

4) A Helyi Építési Szabályzat településképi előírásainak hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

5) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) Ök. rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

6) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) Ök. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök

7) Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése a Budai Nagy Antal utcában
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

8) Oktatási intézmények vagyonkezelői jogáról szóló szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

9) Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük meg
hazánkat” felhívásához való csatlakozásról
Előterjesztő: Markó József polgármester
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Egyebek I.) Településfejlesztési koncepció véleményezési anyagának elfogadása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Egyebek II.) Göd külterület 174 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
Előterjesztő: Markó József polgármester

10) Döntés a „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök

11) Döntés a „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök

12) „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú beszerzési eljárás eredményére
vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

13) Egyebek:
- I. Településfejlesztési koncepció véleményezési anyagának elfogadása

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
- II. Göd, külterület 174. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat

Előterjesztő: Markó József polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1) Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Markó József polgármester

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a költségvetést és
elfogadásra javasolták. A 14/1. számú mellékletének 25. sorában elírás pontosítását kérték, továbbá
módosításra javasolták a 32. vagy 33. költségvetési soránál azt, hogy kimaradt a Hársfa utca
csapadékvíz elvezetése. Az intézmények zöldfelület költségeit utólagosan kell majd elfogadni a
tervezést követően.

dr. Pintér György: Határidőben, tehát február 15-ig kiküldésre kerültek az alaptáblázatok és a rendelet.
Több nagy pénzügyi projekt van folyamatban, ami befolyásolja a költségvetést. A múlt héten
rendkívüli testületi ülésen az önkormányzat vételi szándékáról szavaztunk a volt golfpályát érintően. A
Lenkey utcai óvodára 400 mFt-os pályázati támogatást nyerhetünk, itt plusz költséget kell tervezni az
építés alatt a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban. A költségvetés viszont stabil. Az eredetileg
kiküldött javaslathoz képest a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság javasolt módosítást egy
költségvetési sort illetően. Ez befogadásra került. A peremfeltételek mozogni fognak, ezért várhatóan
lesz majd módosítás.

dr. Szinay József: A legfeltűnőbb a korábbi évekhez képest, hogy a költségvetés 3,3 milliárd körüli
összeg volt, most 4.844.715 eFt a bevételi és kiadási főösszeg, amiben az alpolgármester által
felsoroltak is szerepelnek.

dr. Pintér György: A 136. oldalon, a tartaléksoron található az óvodát érintő összeg, ezt csak a
nagyságrend alátámasztása miatt említi.

Popele Julianna: A Hársfa utcai beruházás miatt nem kell módosítani, mert az a működési költségek
között szerepel, csak nincs külön nevesítve.
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Simon Tamás: Ez az év nagymértékű fejlődést hoz a városnak, köszönhető ez a kormányzati
támogatásnak és a jelentős előkészítő munkáknak. Hatalmas előrelépés a városnak, ezért is van ez a
pénzügyi növekmény.

dr. Szinay József: A legbonyolultabb költségvetés volt ez eddigi évekre visszatekintve. Köszöni a
munkát a pénzügyi osztályvezetőnek és a kollegáknak.

Markó József: A Településellátó Szervezet is elkészítette a költségvetését, ezúton szeretné
megköszönni a készítőknek. Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 9 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotják:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (...) önkormányzati rendelete

Göd Város Önkormányzatának 2018. 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.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
A) Költségvetési bevételi főösszegét 3 166 842 ezer forintban
B) Költségvetési kiadási főösszegét 4 844 715 ezer forintban
C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -1 677 873 ezer forintban
D) Belső finanszírozásának bevételi összegét (előző évi pénzmaradványok 2018. évi

költségvetési tervezetben igénybevett összege) 1 427 873 ezer forintban
E) Külső finanszírozás bevételi összegét 250 000 ezer forintban

állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszege 4 844 715 ezer forint.
(3) Működési többlet 264 948 ezer forint, a felhalmozási hiány 1942 821 ezer forint.
(4) A belső finanszírozás bevétele 1 427 873 ezer forint.
(5) A külső finanszírozás bevétele 250 000 ezer forint.
(6) A működési többlet és a belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási

hiányt.
(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat -

csoportonkénti összegeit az 1/1. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat -

csoportonkénti összegeit a 1/2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg.
(9) 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".

(10) 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.
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(11) 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.

(12) 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.

(13) 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.

(14) 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.

(15) 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.

(16) 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.

(17) 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.

(18) 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.

(19) 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.

(20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az
Önkormányzat címen tervezett 2018. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a
12. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(21) 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.

(22) 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.

(23) 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.

(24) 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.

(25) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint
határozza meg.

(26) A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 16. számú melléklet szerint határozza
meg.

(27) Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási,
kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.

(28) Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási,
kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg.
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(29) Göd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti
létszám előirányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg.

(30) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének
tervezett felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet szerint határozza meg.

(31) 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. §

(1) A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

1. Göd Város Önkormányzata
2. Gödi Polgármesteri Hivatal
3. Településellátó Szervezet (TESZ)

Önállóan működő intézmények:
4. Göd Kincsem Óvoda
5. Gödi Kastély Óvoda
6. Gödi Szivárvány Bölcsőde
7. Gödi Alapszolgáltatási Központ
8. Göd Városi Könyvtár
9. József Attila Művelődési Ház

4. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a
polgármester és a jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.

5. §

A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

(1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a
polgármester hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési
intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások
teljesítésére.

(3) 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.

(4) A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt
előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.

(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az
ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-
maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával
vállalhatnak.

(7) 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.

(8) 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.
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(9) 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.

(10) 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.

(11) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek
teljesüléséhez köti.

(12) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2018. évben összesen 16 000
eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá
megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(13) A Képviselő-testület a 2018. 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.

(14) A 2018. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg.

(15) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.
(16) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell

szabályozni.
(17) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére

használható fel.
(18) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 10. számú

mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja.
(19) 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) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha
év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) 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.

(3) 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.
(4) 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,
c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott

előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
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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) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének
és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok
közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1)
bekezdés c) – f) pontját) saját hatáskörben tartja.

(3) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a
Képviselő-testület vállalhat.

8. §

(1) 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,

(2) 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.

(3) 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:
a) a Polgármester a Civil Tanács javaslata alapján határoz az e rendelet 10. számú

mellékletben szereplő „Civil alap támogatás” jogcím esetében.
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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”.

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.
(3) Alapítvány támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület

jóváhagyásával folyósítható.
(4) A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek

előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.
(5) 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.

(2) 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.

(3) 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.
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(4) 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.

(5) 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) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire
biztosítási szerződést köthet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével
hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-
testület engedélyével csatlakozhatnak.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel,
kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és
nem fogadhatnak el.

(5) 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.

(6) Kezességet a Képviselő-testület vállalhat.
(7) 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.

(8) 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.

(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 2018. évi összevont költségvetési előirányzatai
1/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatai
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1/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatai
2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzata 2018. évi önkormányzati működési támogatás

előirányzatai
3. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett közhatalmi

bevételek előirányzatai
4. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett működési

bevételek előirányzatai
5. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett felhalmozási

bevételek előirányzatai
6. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű

működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai
7. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű

felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai
8. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett személyi

juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként
9. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások

előirányzatai intézményenként
10. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű

működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások előirányzatai
11. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű

felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai
12. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi tartalékainak előirányzatai
13/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az Önkormányzat címen

belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
13/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Településellátó

Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként
14/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az Önkormányzat címen

belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
14/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Településellátó

Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként
15. sz. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek a 2018. évi költségvetésben
16. sz. melléklet Közvetett támogatások, adókedvezmények
17. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételi előirányzatainak

tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok
18. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2018. 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

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző
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Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó ... napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző
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2) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulásának 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: Évente visszatérő feladatokról szól a beszámoló. A kistérség három feladatot lát el, két
tagja van, Dunakeszi és Göd. Rendszeres üléseken vesznek részt és a járási központtal, így ennek
keretében tudnak tárgyalásokat folytatni, ami mindenképpen hasznos a két település számára.

Szabó Csaba: A PEKJB tárgyalta, elfogadásra javasolták.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

17/2018. (II. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja a Dunakeszi Kistérség Társulásának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal

3) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök

Szabó Csaba: Elmondja, hogy minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát, a nyilvántartásba
vételről szóló igazolást az ülés után átadja.

dr. Szinay József: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a képviselői beszámolók leadásának
határideje 2018. február 28.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a tájékoztatásról.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

18/2018. (II. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

tudomásul veszi a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnökének a helyi
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának leadásáról és nyilvántartásba vételéről szóló
tájékoztatását.

Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal

4) A Helyi Építési Szabályzat településképi előírásainak hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Bertáné Tarjányi Judit: Településképi Arculati Kézikönyvet és a településképi rendeletet tavaly
megalkotta a testület, a településfejlesztési koncepció felfrissítését is elindítottuk. Az állami
főépítészhez fordultunk azzal, külön eljárásban tegyük meg azt a kötelezettséget, hogy a településképi
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követelmények, amelyek átkerültek a rendeletbe a HÉSZ-ből, a településképi rendeletbe külön
eljárásban kerüljenek lebonyolításra. Magasabb rendű jogszabályt érvényesítünk. Az állami
főépítésznek a beérkezéstől számítva 15 napja van a véleményadásra. A HÉSZ-ben jelölve vannak a
törlésre kijelölt paragrafusok. A rendelettervezettel kapcsolatban elmondja, hogy ez egy formai jellegű
szavazás, a fő eljárás az állami főépítésznél történik. Semmi más nem történik, mint az, hogy a
rendeletbe átkerült településképi előírások törlése a HÉSZ-ből a jogszabályi kötelezettségeknek
megfelelően.

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a hatálybaléptetésről.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (…) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 24/2016. (XII. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1.
pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. §-ában
biztosított, az állami főépítész véleményezési jogkörében eljáró megyei kormányhivatal
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 24/2016.
(XII. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A Szabályozási Terven környezet- és természetvédelmi szempontból jelölt területek telkein,
valamint a Duna-parti, illetve a Nemeskéri erdővel határos telkein fás növényzet ültetése esetén a
tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő
fák és cserjék fajtáiból lehet választani (az F-5. sz. függelék figyelembevételével).”
(2) Az R. 47. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) az SZT-n speciálisan meghatározott beültetési kötelezettségű telkeken a kötelező zöldfelület
legalább 80 %-át fásítani kell,”

2. §

Hatályát veszti az R.
1. 3. § l) és o) pontja,
2. 7. §-a,
3. 11. § (1) bekezdésében a „Természeti területen épületek, építmények, nyomvonalas

létesítmények és berendezések elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben
arról külön kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) egyedileg úgy kell
meghatározni, hogy a természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is
igazodjon.” szövegrész,

4. 11. § (7) bekezdése,
5. 14. § (3) bekezdése,
6. 16. § (2) bekezdése,
7. 23. § (4) és (7) bekezdése,
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8. 31. § (5) bekezdése,
9. 35. § (1)-(5) bekezdései,
10. 37. §-a,
11. 40. § (1) bekezdése,
12. 41. § (1)-(5), (7)-(10) és (12)-(13) bekezdései,
13. 42. § (3) bekezdése,
14. 45. § (2) bekezdése,
15. 47. § (2) bekezdés ab) alpontja,
16. 47. § (3) bekezdése,
17. 47. § (4) bekezdés b) pontja
18. 47. § (6) a)-c) pontjai,
19. 47. § (7) c) és d) pontja,
20. 47. § (10) bekezdése,
21. 49. § (6) bekezdése,
22. 57. § (6) és (7) bekezdése,
23. 64. § (5) és (10) bekezdése,
24. 65. § (2) bekezdésében „Az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet, kivéve a Vt-3

övezetet.” szövegrész,
25. 65. § (6) bekezdése,
26. 66.§ (3) bekezdésében „az utcai homlokzat maximum 30%-áig emeleti kiemelés

megengedett.” szövegrész,
27. 66. § (4) bekezdésében a „véghomlokzat tűzfal nem lehet.” szövegrész,
28. 67. § (4), (5), (9), (10) és (13) bekezdése,
29. 84. § (5) és (9) bekezdése,
30. 95. § (2) bekezdése,
31. 96. § (3) bekezdése,
32. 97. § (3) bekezdése,
33. 101. § (3) bekezdése,
34. 105. § (9) és (10) bekezdése,
35. 106. § (8) bekezdése,
36. 107. § (2) és (4) bekezdése,
37. 108. § (2) bekezdése,
38. 115. § (5) és (8) bekezdése,
39. 116. § (4) bekezdése,
40. 117. § (5) bekezdése,
41. 122. § (5) bekezdés b) pontja és
42. 127. § (3) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó ... napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
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dr. Szinay József
címzetes főjegyző

5) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 1.) Ök. rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Bertáné Tarjányi Judit: Egyszerű rendeletmódosításról van szó. A partnerségi egyeztetés szabályait
tavaly fogadta el a Képviselő-testület. A minisztérium közzétett rendeletét az önkormányzatok
számára készítették. A 314/2012-es kormányrendelet tartalmazza azt, hogy a tervezés előtt kell
dönteni a partnerségi egyeztetés szabályairól. Az új partner 2017. december elején jelentkezett, de a
kérésének figyelembevételére csak most kerülhet sor, ennél a településrendezési eszköz
módosításánál. Ezért most beterjeszti a partnerségi rendelet kiegészítését. Elmondja, hogy ha valaki
nem partner, akkor is véleményezhet. Az Ákr. rendelkezése szerint e-mailben nem fogadhatunk el
észrevételeket, kivéve, ha az nálunk bejegyzett partner. Robert Nicolette az új iskolával kapcsolatos
településrendezési eszköz módosításánál véleményezhet, mint partner.

Szabó Csaba: A rendeletet határozattal módosítani nem lehet, a bizottság ezért érdemben nem
tárgyalta ezt a napirendet, viszont a Képviselő-testület felé tárgyalásra alkalmasnak találta.

dr. Szinay József: Erre a kiegészítés megtörtént, az ülés előtt kiosztásra került a napirendi pont
kiegészítése a rendelet-tervezettel.

Bertáné Tarjányi Judit: Ez a szokásos módszer, hogy először határozattal dönt a testület, aztán meg a
rendeleti formáról.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (...) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 8.)

önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló 23/2017. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az alábbi
sorral egészül ki:

Sorszám A szervezet neve Címe Értesítési címe2
Nyilatkozattételre

jogosult
képviselője

Tájékoztatás
módja

13. Róbert Nicolette
2132 Göd,

Ady Endre út
49.

nikorobert@gmail.com Dr Ittzés Mihály e-mail + honlap

2. §
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Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó ... napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

6) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) Ök. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök

Lenkei György: A Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzést tartott a Gödi Szivárvány Bölcsődében,
ahol nagyon aprólékosan végezte e tevékenységét. A rendeletben foglalt térítési díjak csökkentésére és
elengedésére vonatkozó szabályokat kellett kiegészíteni.

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja az előterjesztés szerinti
elfogadást.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (...) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

3. §

A rendelet 6. § (4) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül:
(4) Az eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) rendelkezése az irányadó.

4. §

A rendelet 8.§ c) pontjában a Ket. szó helyére az Ákr. szó kerül

5. §

A rendelet 18. § (1) bekezdés bd) pontja, valamint 25. § (2) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

6. §
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(1) A rendelet 22. § (4) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül:
(4) A megállapított személyi térítési díjak csökkentéséről, valamint elengedéséről az intézmény
vezetője az alábbiak szerint dönt.
Azon gyermeket nevelő családban, ahol
a) az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%, úgy a térítési díj 50%-a engedhető el
b) az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 100%-á, úgy a térítési díj 100%-a engedhető el.
(2) A rendelet 22. § (6) bekezdése helyére az alábbi szöveg kerül:
(6) A térítési díj azon kérelmező esetében vállalható át, akiknek családjában az egy főre jutó nettó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

7. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó ... napján
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

7) Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése a Budai Nagy Antal utcában
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

Markó József: Most készült el az út a Budai Nagy Antal utcában.

Popele Julianna: Az útépítéskor jelezték ezt az igényt. A Kossuth utca és a Hétvezér utca közti
szakaszon lesz megépítve a sebességcsökkentő küszöb.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

19/2018. (II. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

jóváhagyja a Budai Nagy Antal utca 12. és 13. szám, illetve a 18. és 19. szám előtti 1-1 db
sebességcsökkentő küszöb, valamint a küszöbökhöz szükséges közúti jelzőtáblák kihelyezését.

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2018. évi költségvetésben
szereplő közúti jelzőtáblák keret terhére biztosítja.

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyzőn keresztül a Beruházási és Városüzemeltetési
Osztály
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Határidő: 2018. március 31.

8) Oktatási intézmények vagyonkezelői jogáról szóló szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

dr. Nagy Atilla: Tavaly év végén sietősen át kellett adni az oktatási intézmények vagyonkezelői jogát.
A rengeteg átadott ingatlanok között szerepeltek a szolgálati lakások is, ezeket vesszük most
gyakorlatilag vissza.

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot,
elfogadásra javasolták.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

20/2018. (II. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a 2016. december 15-én a Dunakeszi Tankerületi Központtal a Huzella Tivadar
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola vagyonkezelési jogának átadásával kapcsolatban kötött szerződést aképpen
módosítja, hogy az alábbi táblázatban eszmei hányad nélkül megjelölt ingatlanokat 1/1 tulajdoni
hányadban saját vagyonkezelésébe visszaveszi, az eszmei hányaddal megjelölteket pedig a
megjelölt eszmei hányad mértékéig vagyonkezelésbe adja a Dunakeszi Tankerületi Központ
javára.

Egyúttal hozzájárul, hogy a fenti döntésnek megfelelően a vagyonkezelői jogokat az ingatlan-
nyilvántartásban átvezessék.

Sor-
szám

Ingatlan címe
(irányítószám
település, cím)

Helyrajzi
szám

A teljes ingatlan
alapterülete és azon az

egész felépítmény
alapterülete

a tulajdoni lap alapján
(m2)

A vagyon kezelésbe
átvett földrészlet

(beleértve a
felépítmény

alapterületét is)
(m2)

Ingatlan-
nyilvántartás-
ba bejegyezni
kért tulajdoni

hányad az
egész

ingatlanhoz
viszonyítva

1.

2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/A/1. - - 1/1

2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/A/2. - - -

2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/A/3. - - -

2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/B/1. - - 1/1

2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/B/2. - - 1/1

2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/B/3. - - -

2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/B/4. - - 1/1
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2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/B/5. - - -

2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/B/6. - - -

2132 Göd Ifjúság
köz 1-3. 4362/C/1. - - 1/1

2. 2132 Göd Ifjúság
köz 2. 4366 - - 1/1

3.

2131 Göd Petőfi
Sándor u. 48. 394/A/1. 1/1

2131 Göd Petőfi
Sándor u. 48. 394/A/2. -

2131 Göd Petőfi
Sándor u. 48. 394/A/3. -

2131 Göd Petőfi
Sándor u. 48. 394/A/4. -

2131 Göd Petőfi
Sándor u. 48. 394/B/1. 1/1

2131 Göd Petőfi
Sándor u. 48. 394/B/2. -

4. 2131 Göd Petőfi
Sándor u. 51 378 3907

(felépítm.:1530,78)
1695

(felépítm.:664,2) 1695/3907

Felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

9) Döntés a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük meg
hazánkat” felhívásához való csatlakozásról
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: Ez egy városunkat is érintő politikai jellegű kérdés. Általában nem kerülnek politikai
jellegű napirendek a testület elé, ez most kivétel. Kéri a képviselőket, hogy tegyék meg
hozzászólásaikat.

Mudri József: Véleménye szerint ez a napirend nem tartozik az önkormányzatisághoz, a napirendre
ezért „nem”-el fog szavazni.

Markó József: Az ülés elején megszavaztuk a napirendi pontokat, ezért ide tartozik.
Sipos Richárd: Csatlakozik az előtte szólóhoz, véleménye szerint ez a kormányzati propaganda
megszavazása, ezért nem ért ezzel egyet. Országos ügyeket ne hozzunk a testület elé, ezért a
szavazásnál tartózkodni fog. Ez nem azt jelenti, hogy bevándorláspárti lenne.

Simon Tamás: Országos mozgalom, országos döntés. Nem ért egyet azzal, hogy ez nem érintené a
várost. Véd minket a kerítés és védenek a jogszabályok. Ausztriát, Bécset is érinti, ahol élt. Az
életmódot is megváltoztathatja, amiről oly sok szó esik ma Nyugat-Európában.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 7 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták:
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21/2018. (II. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért Magyarország Kormánya által megfogalmazott Stop Soros törvénycsomag céljaival,
mely szerint meg kell akadályozni, hogy Magyarország bevándorlóország legyen, továbbá
korlátozni szükséges a bevándorlást szervező és migrációt elősegítő szervezetek tevékenységét.

A fentiekre tekintettel csatlakozik a határozat 1. mellékletét képező, a Megyei Jogú Városok
„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásához.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1. melléklet a 21/2018. (II. 22.) Ök. határozathoz

FELHÍVÁS
VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET, VÉDJÜK MEG HAZÁNKAT!

Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához fordulunk
annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépjünk fel a Soros-tervvel és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépjünk fel közösen azért, hogy megőrizzük
a magyar falvak és városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét!

A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk
bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos
országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk, hogy a településünk és az
ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük városaink, falvaink
biztonságát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk magyar
országnak, ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és
szokásainkat, nem akarjuk, hogy félelem uralkodjon el a magyar településeken.

Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy
együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük meg hazánkat.

Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv
és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést
jelent a magyar településekre. Miután ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül
fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy
önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a
migránspárti Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlásszervező irodákat és
programokat hozzanak létre!

Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarországért!

Budapest, 2018. január 12.

10) Egyebek
I.) Településfejlesztési koncepció véleményezési anyagának elfogadása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

Bertáné Tarjányi Judit: Ez már egyszer volt a bizottság és a testület előtt, de célszerűbbnek láttuk a
partnerek észrevételei miatt újra a testület elé terjeszteni. Kivétel nélkül befogadta a partnerek
véleményeit. A partnerek javaslata jó szándékú, a város érdekében történő javaslatok voltak, melyek
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már szerepelnek az anyagban. A partnerek véleményét össze kell foglalni, van egy hetük rá, ezért ez
még nem a végleges anyag. A város településfejlesztési koncepciója 2008-as. Ez az anyag arról szól,
hogy indul a koncepció véleményezési köre. Ez egy munkaközi anyag, ami kiküldésre került.

Markó József: A partnerséggel kapcsolatosan elmondja, hogy hasznos intézményi forma. A közösségi
helyeken formált vélemények eltérnek attól, amit már a partnerségbe belépve, több információhoz
jutva alakulnak ki. Ezt az intézményt támogatni kell.

Sipos Richárd: A legnagyobb vitát a „magasház” építése váltotta ki. Mi volt ennek az eredménye?

Bertáné Tarjányi Judit: Az eredeti szándékok jelentősen csökkentek az építőnél, a HÉSZ
módosításakor erre a kérdésre visszatérünk.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:

22/2018. (II. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Településfejlesztési koncepció tervezetéről és a Megalapozó vizsgálat véleményezési
dokumentációjáról korábban hozott 215/2017. (XII. 19.) Ök. határozatát visszavonja,

2. a Településfejlesztési koncepció tervezetét és a Megalapozó vizsgálatot tartalmazó 2018.
februári keltezésű véleményezési dokumentációt elfogadja, azt véleményezésre alkalmasnak
tartja,

3. felkéri a Polgármestert az államigazgatási egyeztetési eljárás lefolytatására, valamint
felhatalmazza az egyeztetési eljárással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. március 15,
Felelős: polgármester, főépítész

Egyebek II.) Göd külterület 174 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
Előterjesztő: Markó József polgármester

Markó József: Az M2 autópálya Dunakeszi csomópont és a 2. sz. főút közti összekötő út
megépítéséhez szükséges területről van szó.

dr. Szinay József: Önkormányzati ingatlan értékesítéséről és kártalanításról van szó, ezért név szerinti
szavazás szükséges.

Felkéri a képviselőket, hogy a nevük elhangzása után szóban tegyék meg szavazatukat:

- Csányi József: „igen”
- Lenkei György: „igen”
- Mudri József: „igen”
- dr. Pintér György: „igen”
- Simon Tamás: „igen”
- Sipos Richárd: „igen”
- Szabó Csaba: „igen”
- Szász-Vadász Endre „igen”
- Markó József „igen”
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A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

23/2018. (II. 22.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja a Göd 0174 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása tekintetében a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci u. 45.)
által felajánlott 1.420.800 Ft kártalanítási összeget az „M2 autópálya Dunakeszi csomópont és a
2. számú főút közötti összekötő út megépítése” (projektkód: A002.03) megnevezésű projekt
területszerzési ügyében.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvétel létrejötte érdekében szükséges tulajdonosi
nyilatkozat aláírására, valamint a fenti ingatlan adásvételéről szóló szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a meghívó szerinti 10., 11. és 12.
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 10.) Döntés a „Kóczán Mór
Vándordíj Göd” adományozásáról, a 11.) Döntés a „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozásáról és
a 11./ „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú beszerzési eljárás eredményére
vonatkozó döntés napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalják.

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

K. m. f.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző


