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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 12-i, rendkívüli (nyílt)
ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Sipos Richárd, Kovacsik Tamás, Szabó Csaba, Mudri
József és Lőrincz László képviselők, akik jelezték távolmaradásukat.)

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát. Elmondja, hogy a rendkívüli ülésen nincs lehetőség
egyéb napirendi pont tárgyalására.

Popele Julianna: Kéri, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

Markó József: Ezt a meghívóban is jelezni kellett volna.
Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok tárgyalásáról.

A Képviselő-testület 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el:

NAPIRENDI PONTOK:

1) „Új egészségügyi alapellátási központ építése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

2) Az étkezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló helyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető

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

4) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető

Napirendi pontok tárgyalása

2.) Az étkezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló helyi rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető

dr. Kármán Gábor: Technikai jellegű szavazásról van szó, összefügg a 4. napirendi ponttal, az
összegeken kellett változtatni.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkották:
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (….) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartásban működő konyhák által nyújtott étkeztetés
nyersanyagnormáiról és térítési díjairól

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdésében foglaltak, továbbá a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) és (2) bekezdésében
foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az óvodákban,
valamint az általános iskolákban nyújtott étkezési szolgáltatásokra.

2. §

A térítési díjakat a Képviselő-testület a nyersanyag normák alapján állapítja meg, az árváltozásokat
figyelembe véve.

3. §

A Németh László Általános Iskola, valamint a Huzella Tivadar Általános Iskola konyhái, valamint az
óvodák, és a Szivárvány Bölcsőde által, nyújtott gyermek és felnőtt étkeztetés nyersanyagnormái és
térítési díjai:

Megnevezés Nyersanyag norma
Ft/nap Bruttó térítési díj Ft/nap

Óvodai gyermekétkeztetés
(napi 3x-i étkezés) 300 381

Óvodai vendég ebéd 156 475
Óvodai vendég 3x-i étkezés 300 680
Napközis gyermekétkeztetés
(napi 3x-i étkezés) 360 457

Bölcsődei étkezés (napi 4x-i étkezés) 315 400

Menza (ebéd) 190 241

Vendég étkezés (felnőtt menza) 220 557

Vendég étkezés (tízórai+ebéd) 305 665

4. §

A szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormái és térítési díjai a 3.§-ban foglalt menza és napközis
gyermekétkeztetés normái szerint kerülnek megállapításra.

5. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. április 1. napjától
kell alkalmazni.
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(2) Ezen rendelet hatályba lépésekor Göd Város Önkormányzatának 2/2016. (II. 29.) számú, valamint
9/2018. (III. 14.) sz. rendeletei hatályukat vesztik.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. április 12.
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

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

Bertáné Tarjányi Judit: Jogszabályi kötelezettséget kell teljesíteni, az előterjesztés a törlésre javasolt
előírásokat tartalmazza. Szokatlan eljárás, mert rendeletet rendelet-módosítással lehet módosítani,
kivételt képez a településképi eszköz, mert azt csak településképi eszközökre vonatkozóan lehet
módosítani és az állami főépítésszel kell véleményeztetni. Az állami főépítészi jó javaslatokat tett,
ezeket beemeljük, szinte mindegyik szó szerint benne van. A rendelet most már kihirdethető.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (…..) 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
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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. 10. § (1) bekezdés „”helyi értékvédelmi” szövegrész helyébe a „településképi” szövegrész

kerül,
4. 10. § (2) bekezdése,
5. 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

6. 11. § (7) bekezdése,
7. 11. § (8) bekezdése
8. 14. § (3) bekezdése,
9. 16. § (2) bekezdése,
10. 23. § (4) és (7) bekezdése,
11. 31. § (5) bekezdése,
12. 35. § (1)-(5) bekezdései,
13. 36. §. (2) bekezdése
14. 37. §-a,
15. 41. § (1) bekezdés a) pontjában ”áttört” szövegrész
16. 41. § (1) bekezdés b) pontjában ” Az áttörtség legalább 50%-os legyen, a kerítés tömör

szakasza az utcafront 50%-áig terjedhet ki.” szövegrész,
17. 41. § (1) bekezdés c) pontjában ”az 1,5 m hosszúságot meghaladó a tömör

kerítésszakaszokban legyen egy minimum 0,5 m2-t meghaladó méretű összefüggő áttörés (pl.
átlátható rácsos felület). Az áttörés minimális mértéke a teljes kerítés méretének 10%-a”
szövegrész,

18. 41. § (2) bekezdés „ettől eltérni csak településképi bejelentés alapján lehet.” szövegrész
19. 41. § (4) bekezdése,
20. 41. § (5) bekezdés „maximum 15 m2 felületű lehet, (3x5 m), anyaga a kerítés anyagához

illeszkedjen.” szövegrész,
21. 41. § (6) bekezdése
22. 41. § (8)-(9) bekezdések
23. 41. § (11) bekezdése
24. 42. § (3) bekezdése,
25. 45. § (2) bekezdése,
26. 47. § (2) bekezdés ab) alpontja,
27. 47. § (3) bekezdése,
28. 47. § (4) bekezdés b) pontja
29. 47. § (6) a)-c) pontjai,
30. 47. § (7) c) és d) pontja,
31. 47. § (10) bekezdése,
32. 49. § (6) bekezdése,
33. 50. § (3) bekezdése,
34. 57. § (6) és (7) bekezdése,
35. 64. § (5) és (10) bekezdése,
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36. 65. § (2) bekezdésében „Az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet, kivéve a Vt-3
övezetet.” szövegrész,

37. 65. § (6) bekezdése,
38. 66. § (3) bekezdése,
39. 66. § (4) bekezdésében a „véghomlokzat tűzfal nem lehet.” szövegrész,
40. 67. § (4), (5), (9), (10) bekezdése,
41. 84. § (5) és (9) bekezdése,
42. 95. § (2) bekezdése,
43. 96. § (3) bekezdése,
44. 97. § (3) bekezdése,
45. 101. § (3) bekezdése,
46. 105. § (9) és (10) bekezdése,
47. 106. § (8) bekezdése,
48. 107. § (2) és (4) bekezdése,
49. 108. § (2) bekezdése,
50. 115. § (5) és (8) bekezdése,
51. 116. § (4) bekezdése,
52. 116. § (7) bekezdése,
53. 117. § (5) bekezdése,
54. 122. § (5) bekezdés b) pontja,
55. 127. § (3) bekezdése és
56. 1. számú függeléke.

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.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

4.) A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető

dr. Kármán Gábor: Ugyanazt az összeget kellett beemelni, mint az előbbiekben.

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.

A képviselők 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (….) önkormányzati rendelete

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

1. §

A rendelet 1. sz. mellékletének I. pontjának címe az alábbiak szerint változik:
I. Étkezési térítési díj: 400 Ft/fő/nap

2. §

A rendelet 1. sz. mellékletének IV. pontja hatályát veszti.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. április 1-től kell
alkalmazni.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

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

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy az 1. napirendi pont tekintetében szavazzanak a zárt
ülésről.

A képviselők 6 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalják.

Markó József a nyílt ülést bezárja.

kmf.

Markó József dr. Szinay József
polgármester                                                                     címzetes főjegyző


