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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-i rendes (nyílt) ülésén a 

Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

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

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülése 

 

 

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 

Javasolja a 12. napirendi pont levételét, a 18., 19., 20. és az Egyebek IV. napirendi pontok zárt ülésen 

tárgyalását. Kéri, hogy amennyiben az Egyebek napirendi pontnál lenne még tárgyalandó téma, azt 

jelezzék.  

 

Egyéb javaslat nincs, ezért felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött és az 

Egyebekben beérkezett napirendi pontok tárgyalásáról, az elhangzott módosításoknak megfelelően. 

 

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

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

Előterjesztő: Juhász Károly tű. őrnagy, tűzoltó parancsnok 

 

2) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás ügyvezető 

 

3) A 46/2018. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat kiegészítése és az 51/2018. (IV. 26.) 

képviselő-testületi határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

4) A helyi lakásrendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

5) Forgalomtechnikai döntések 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

6) Alapító okiratok módosítása a Gödi Kincsem Óvoda újraépítésével kapcsolatos átmeneti 

férőhelyek kialakítása okán 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

7) Pályázati kiírás a Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

8) Beültetési kötelezettség bejegyeztetéséről szóló 7/2018. (I. 30.) Ök. határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

9) Támogatási kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 
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10) Döntés a Göd, 6601/4-7, 6602 és 6801/169 hrsz.-ú ingatlanok (termálstrand és környéke) 

telekalakításáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

11) Közterület elnevezése 
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester 

 

12) Döntés az önkormányzati intézmények egyéb, ruhapénz jellegű juttatásairól 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

13) Helyi autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés meghosszabbítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

14) Kompok, révek felújítása, fejlesztése - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

15) Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

16) Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megvalósítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

17) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása (zárt 

ülés) 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

18) Egyedi szennyvíztisztító létesítmény telepítése ügyében hozott határozat ellen benyújtott 

fellebbezés elbírálása (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző  

 

19) Autóbusz beszerzése - közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés) 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

20) Egyebek 

I. Kincsem Óvoda pótelőirányzat – eszközbeszerzés 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

II. Alkotmány utca 30 km/óra sebességkorlátozása (Pesti út – Petőfi S. u. közötti 

szakaszán 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

III. Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése a Kerek erdő utcában 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

IV. Döntés a korábbi golf- és beütőpálya, illetve egyes környező ingatlanokkal 

kapcsolatos kérdésekben (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

V. A Göd belterület 6493 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
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VI. A 222/2017. (XII. 19.) Ök. határozat visszavonása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

Előterjesztő: Juhász Károly tű. őrnagy, tűzoltó parancsnok 

 

Juhász Károly: Az írásbeli tájékoztató teljes, két jelentősebb tűzeset volt. Sajnos Gödön is volt két 

lakástűz, ahol szerencsére nem sérült meg senki. Korábban felvetődött az M2 autóút átépítése kapcsán, 

hogy milyen gyorsan érnek ki az esetekhez. Erre válaszként elmondja, hogy a forgalomlassítás a 

kivonulási időket nem növelte meg.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság áprilisi ülésén tárgyalta, 

elfogadásra javasolják.  

 

Markó József: A 112-es telefonszámot vagy a tűzoltókat érdemes hívni a tűzesetek kapcsán? Sajnos 

saját tapasztalata, hogy a 112-es számot hívta és nem érkezett meg a segítség. 

 

Juhász Károly: A 112-es közös segélyhívószám, ez arra szolgál, hogy a jelzések a megfelelő 

egységekhez eljussanak, ez a szám működik, a jelzések 99 %-át innen kapják.  

 

Markó József: Köszöni a beszámolót és a megjelenést. Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

62/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

elfogadja a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás ügyvezető 

 

Markó József: Rendeződni látszik a Kft. helyzete, az anyagi dolgok is tisztázódnak. Várhatóan a Kft.-

nél munkaerőgondok lesznek, a speciális munkavégzésre nincs jelentkező, ezért erre megoldást kell 

találni. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.   

 

63/2018. (V. 29.) Ök. határozat 

a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a.  úgy dönt, hogy elfogadja a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cím: 2131. Göd, 

Duna út 5., adószáma: 24384135-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 2017. évi 

beszámolóját az alábbi mérleg főösszeggel és eredménnyel: 
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Mérleg főösszeg: 158 744 eFt 

Adózott eredmény: 2 620 eFt 

 

b.  úgy dönt, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adózott eredményét az 

eredménytartalékba helyezi.  

 

Felelős: ügyvezetők, jegyző, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3) A 46/2018. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat kiegészítése és az 51/2018. (IV. 26.) 

képviselő-testületi határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: A 46-os határozat a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. beszámolójának 

elfogadásáról szólt, a múltkori testületi ülésen a tényszámok nélkül fogadta el a testület az anyagot, 

ezért ezt ki kell egészíteni. A másik téma szintén az előző testületi ülésen hozott határozat. Az 51-es 

határozatban az 5 alkalmas nyugdíjas és gyermek bérlet is szerepeltetve van, de ez már nem létezik, 

ezért módosítani kell.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

 

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

 

64/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 46/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

„Továbbá elfogadja a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. (cím: 2131 Göd, Pesti út 

81.,  adószáma: 23110045-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-143648) 2017. évi pénzügyi 

beszámolóját is az alábbi mérleg főösszeggel és eredménnyel: 

  

Mérleg főösszeg: 12 724 e Ft 

Adózott eredmény:  497 e Ft 

Eredménytartalék:  6 033 e Ft 

Jóváhagyott osztalék:  0 e Ft 

 

Az eredményt tekintve egyetért azzal, hogy az adózott eredmény összege az eredménytartalékba 

kerüljön.” 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

65/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az 51/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy a „Gyermek, diák, 

nyugdíjas belépők” alá rendezett sorok közül az alábbit törli: 
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„5 alkalomra szóló bérlet 6.500,-„ 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

4) A helyi lakásrendelet módosítása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

Lenkei György: Felmerült az igény arra, hogy önkormányzati lakásban lakó megvásárolhassa a lakást. 

Erre az 1996-os rendelet van hatályban, ami rendkívüli kedvezményeket biztosított a vevőknek. Ha ezt 

a továbbiakban alkalmazzuk, akkor komoly értékvesztése lenne az önkormányzatnak. A mostani 

javaslat szerint a forgalmi érték 90 %-áért vehetnék meg, további kedvezmény az, hogy ha egy 

összegben fizet, akkor még 10 % lejön ebből az árból.  

 

Markó József: A megállapított forgalmi érték tartalmazza azt, hogy lakott az ingatlan? 

 

Lenkei György: A hivatalos értékbecslő által adott értékben határozza meg, erről dönthet a Képviselő-

testület. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolta a rendelet 

megalkotását. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal.  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2018. (…..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/1996. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályokról szóló 19/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelet 44. §-a helyére az alábbi 

szöveg kerül: 

 

„44. § 

 

(1) Bérlakás értékesítése esetén a vételár az 52. § (1) bekezdésében megállapított forgalmi érték 

90%-a, mely vételár 10%-át az elővásárlási jogosult vevő a szerződés megkötésekor köteles egy 

összegben megfizetni.  

(2) A vevő a szerződés megkötésekor vállalhat a vételárból magasabb előtörlesztést, illetőleg 

vállalhatja a teljes vételár megfizetését is. A teljes vételár szerződéskötéskor történő megfizetése 

esetén a vevőt az (1) bekezdésben meghatározott vételárösszeg 10 %-ának megfelelő 

kedvezmény illeti meg.” 

 

2. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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 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 

 

5) Forgalomtechnikai döntések 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: Éves változásokat fogtuk össze. Az első a Jósika utca környéke, ahol rossz 

tehergépkocsit, utánfutót tárolgatnak. Ez a Duna-part Nyaralóházak megközelítését is zavarja, ezért 

várakozási tilalmat javasol itt bevezetni, kivéve a személygépkocsikat. A másik a Nemeskéri úti dupla 

„s” kanyar, ahol az 50-es sebességkorlátozó tábla helyett a 40-es korlátozást javasolja a szükséges 

kiegészítő táblákkal együtt. A harmadik Simon Tamás alpolgármester javaslata, amit szóban a 

Városfejlesztési Bizottság ülésén terjesztett elő. Ez az Arany János utcában a Petőfi tér északi és déli 

határvonala közötti szakaszán a 30 km/óra sebességkorlátozás bevezetése és a „Vigyázz, gyermekek” 

veszélyt jelző táblák kihelyezése. A negyedik a Vadőr utca egyirányúsítása, mely konszenzuson 

alapul, és az ott élők támogatják. 

 

Markó József: Általánosságban el lehet mondani, hogy amikor a főútvonalakon korlátozásokat 

vezetünk be, akkor óhatatlanul átkerül a forgalom a mellékutcákra. A Vadőr utca így szerepel már a 

közlekedési koncepcióban is.   

 

Simon Tamás: Az Arany János utcánál 2 db 30-as tábla, plusz a gyalogosokra figyelmeztető tábla 

kerülne kihelyezésre. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta az első két 

forgalomtechnikai döntést és javasolták elfogadásra.  

 

Markó József: Kérdése a képviselőkhöz, hogy jelezzék, ha külön-külön szeretnének a döntésekről 

szavazni. Erre irányuló kérdés hiányában felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az elhangzott 

négy javaslatról.  

 

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

 

66/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy az Önkormányzat kezelésében álló Jósika utca Duna út - Bocskai utca közötti 

északi irányban egyirányú szakaszán mindkét oldalon a személygépkocsik kivételével várakozási 

tilalmat vezet be a padkára is kiterjedően. 

 

Felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 

 

Fedezete: Önkormányzat 2018. évi költségvetése, dologi kiadások. 
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Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: 2018. június 30. 

 

67/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy az Önkormányzat kezelésében álló Nemeskéri-Kiss Miklós út Cserfa utcai és 

Alagút utca kettős kanyarulatában 40 Km/óra sebességkorlátozást vezet be a szükséges veszélyt 

jelző táblák kihelyezésével együtt. 

 

Felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 

 

Fedezete: Önkormányzat 2018. évi költségvetése, dologi kiadások. 

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Hivatali felelős: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

Határidő: 2018. június 30. 

 

 

68/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja az Arany János utcában a Petőfi tér északi és déli határvonala közötti szakaszán a 30 

km/óra sebességkorlátozás bevezetését, valamint „Vigyázz, gyermekek” veszélyt jelző táblák 

kihelyezését. 

 

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2018. évi költségvetésben 

szereplő közúti jelzőtáblák keret terhére biztosítja.  

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Hivatali felelős: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 

Határidő: 2018. június 30. 

 

 

69/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja a Vadőr utcában (Kerekerdő utca irányából az Öregfutó utca irányába) az 

egyirányú forgalmi rend bevezetését az 1 sz. melléklet szerinti forgalomtechnikai koncepció 

alapján. 

 

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2018. évi költségvetésben 

szereplő közúti jelzőtáblák keret terhére biztosítja.  

 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Hivatali felelős: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 

Határidő: 2018. június 30. 
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1. melléklet a 69/2018. (V. 30.) Ök. határozathoz 
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6) Alapító okiratok módosítása a Gödi Kincsem Óvoda újraépítésével kapcsolatos átmeneti 

férőhelyek kialakítása okán 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: Az önkormányzat két éve pályázott és nyert is pályázatot a Gödi Kincsem Óvoda régi 

épülete helyén felépítendő új óvoda megépítésére. Nyolc csoport szűnik meg. A kiküldött anyaghoz 

képest a 112. oldalon van módosítás. Ma reggel is történt egy szóbeli módosítás, mely a Rákóczi utcai 

elhelyezést érinti. A Csalogány épület tornaszobája csoportszoba lesz, a régi épületben is kialakításra 

kerül egy csoportszoba. A Gödi Szivárvány Bölcsődében is az emeleti csoportszoba megoldott lesz, a 

Rákóczi utcai bölcsődében felújításra kerülő melléképületben is lesz csoportszoba. A feladat 

sürgősségére jellemző, hogy a kiküldött módosító indítványhoz képest is új fejlemények álltak elő, a 

Duna-part Nyaralóházak helyszínénél jobbnak mutatkozik a már régebben is e célra számbavett 

Rákóczi utcai sportpálya területe, mint óvodai helyszín. Ez a helyszín jó megközelítésű, ezért címzetes 

jegyző úrral és óvodavezetővel is egyeztetve megfelelőbb telephelynek ezt javasolják.Az alapító 

okiratot május végéig lehet módosítani, ezért kell ma erről dönteni a testületnek. Számelírás történt, 

ezért kéri a javítást 2017-ről 2018-ra a hatálybalépésnél.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolt módosítást a korábbi 

anyaghoz az év elírásánál.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: A 4846-os helyrajzi számú terület a sportpálya, itt oktatási intézmény 

elhelyezhető. 

 

Szőke Zsófia (Óvodavezető): Nyilvánosságra hozható-e a végleges forma? 

 

Markó József: A szavazás után végleges lesz. 

 

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

 

70/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Gödi Kincsem Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:  

 

1. A költségvetési szerv új telephelyekkel egészül ki, úgymint: 

- Oázis telephely (2131 Göd, Komlókert u. 19-21.) 

- Rákóczi telephely (2132 Göd, Rákóczi F. u. 142.) 

- Sportpálya telephely (2132 Göd, Rákóczi F. u. 106. /4846 hrsz./) 

 

2. A költségvetési hely (óvoda) férőhelye 340 főre változik a következők szerinti bontásban: 

- székhelyén: 165 fő 

- Csalogány telephelyén: 75 fő 

- Oázis telephelyén: 25 fő 

- Rákóczi telephelyén: 25 fő 

- Sportpálya telephely: 50 fő 

 

3. Az alapító okiratban a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon közé az új telephelyeket is 

felveszi azzal, hogy használatuk jogcíme ingyenes használati jog. 

Az e módosítást tükröző Módosító Okiratot elfogadja. 

E módosítás 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Markó József polgármester 
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7) Pályázati kiírás a Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A bölcsőde vezetőjének, Ráczki Mariannak a megbízatása lejár, ezért szükséges a 

pályázat kiírása.  

Lenkei György: A Szociális Bizottság tárgyalta, javasolták elfogadásra.  

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

71/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A, 20/B §-a, valamint a 

törvény végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A, 3. § (3), 3/A § és a 

15/1998. (IV. 30) NM rendelet 3. §-a alapján a Gödi Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői 

álláshelyére pályázatot hirdet. 

1/ A megbízás 5 év időtartamra szól intézményvezető beosztásba csecsemő- és kisgyermeknevelő 

munkakörben. 

2/ A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézményvezető felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban (1997. évi XXXI. 

törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. NM rendelet 

szerint) alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a 

költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért, munkáltatói 

feladatok ellátásáért. A szervezeti irányítás feladatait az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatban leírtaknak megfelelően látja el.  

 

3./ A magasabb vezetői megbízás feltételei:  

a) - A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I.2. pont B) alpont szerinti képesítés 

(csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) , bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és 

kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és 

gyermeknevelő-gondozó (OKJ)vagy csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó - 

nevelői (OKJ) végzettséggel rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, pedagógus). 

b) - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 

betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.  

c) - magyar állampolgárság 

d) - cselekvőképesség 

e) - büntetlen előélet 

f) - összeférhetetlenség nem áll fenn (Kjt. 41.§ (1)-(2) bekezdés) 

g) - munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony létesítése 

 

4/ A pályázat tartalmazzon: 

- szakmai önéletrajzot, 

- képesítést igazoló okiratok másolatát, 

- vezetői elképzelést, fejlesztésre vonatkozó programot, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

- arról szóló nyilatkozatot, hogy  
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- személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul, 

- az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 

kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 

- pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul, vagy zárt ülés 

tartását kéri, 

- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 

 

5/ Illetmény megállapítása a közalkalmazotti törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. 

szerint történik. 

6/ A pályázat benyújtásának módja:  

Postai úton a Gödi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címére történő megküldéssel (2131 Göd, 

Pesti út 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot, valamint a munkakör 

megnevezését (Bölcsődevezető). 

 

7/ A pályázat benyújtásának határideje: az NKI internetes oldalán történő közzétételt követő 30 

nap. 

8/ A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a Szociális Bizottság hallgatja 

meg. A Képviselő–testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő 

lejártát követő 60 napon belül dönt. 

9/ A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

10/ A pályázat kiírás közzétételének helye:  

- NKI internetes oldal 

- Göd Város Önkormányzata internetes oldala 

- Szociális Közlöny 

 

11/ A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szebechlebszkiné Lehotay Csilla 

munkaügyi ügyintéző nyújt a 27/530-064 /222-es telefonszámon.  

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

8) Beültetési kötelezettség bejegyeztetéséről szóló 7/2018. (I. 30.) Ök. határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: A 2018. január 30-i döntést kell stilisztikailag módosítani, és a jogszabályi 

hivatkozással ellátni, hogy alkalmas legyen a földhivatali bejegyzésre. 

 

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

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

 

 

 

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

 

72/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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úgy dönt, hogy a 7/2018. (I.30.) Ök. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Étv. 29. § 4. és 5. bek., valamint a HÉSZ 29. §-a alapján bejegyezteti a Göd, 6951/17 és a Göd 

6951/18 helyrajzi szám alatti ingatlanokra a növényzettel történő beültetési kötelezettséget. 

Felkéri a címzetes főjegyzőt a PMKH Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 

megkeresésére a feljegyzés érdekében. 

 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: címzetes főjegyző 

Határidő: 30 nap 

 

 

9) Támogatási kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

dr. Pintér György: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 50 e Ft-os támogatást javasolt a Vác 

Városi Evezős Clubnak a „sportszakosztályok támogatása” költségvetési sor terhére. Ezért került a 

testület elé.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

73/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a költségvetés sportszakosztályok támogatása előirányzat terhére 50.000 Ft-tal támogatja a Vác 

Városi Evezős Clubot. 

 

Fedezet: 2018. évi Sportszakosztályok támogatása költségvetési sor  

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

10) Döntés a Göd, 6601/4-7, 6602 és 6801/169 hrsz.-ú ingatlanok (termálstrand és környéke) 

telekalakításáról 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Az előterjesztés arról szól, hogy az önálló telkek egy helyrajzi szám alá kerültnek.   

 

Szabó Csaba: A strandhoz területek kerülnek. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolták. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 
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74/2018. (V. 30.) Ök. határozat  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

  

hozzájárul ahhoz, hogy Göd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, a 

Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartásába  

Göd belterület 6601/4 hrsz. alatt felvett „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 2916 m2 területű, 

Göd belterület 6601/5 hrsz. alatt felvett „legelő” megjelölésű 4993 m2 területű, Göd belterület 

6601/6 hrsz. alatt felvett „kivett út” megjelölésű 3488 m2 területű, Göd belterület 6601/7 hrsz. 

alatt felvett „kivett út” megjelölésű 1687 m2 területű, Göd belterület 6602 hrsz. alatt felvett 

„kivett strandfürdő” megjelölésű 33975 m2 területű, Göd belterület 6801/169 hrsz. alatt felvett 

„kivett beépítetlen terület” megjelölésű 6052 m2 területű ingatlanokra vonatkozóan, a Geodolit 

Kft. által 0230/18. sorszám alatt készített és a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási 

Hivatala által záradékolt változási vázrajz alapján telekalakítás hatósági engedélye iránti 

kérelem előterjesztésére kerüljön sor az alábbiak szerint: 

 
Változás előtti állapot Változás utáni állapot 

M
eg

je
g

y
zé

s 

Hrsz 

Alrészlet Terület 

AK Hrsz 

  

A

K 

Szolgalmi és egyéb 

jogok 
je

l 

művelési 

ága m
in

.o
. 

ha.m2 jel 
művelési

ága m
in

.o
. 

ha.m
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6601/4 - 

kivett, 

beépítetle

n terület 

- 0.2916 - 6602/1 - 

kivett, 

strandfü

rdő 

- 
4.758

6 
- 

Terheli 465 m2 

vezetékjog az ELMŰ 

Hálózati Kft. és 

szennyvízvezetési 

szolgalmi jog a DMRV 

Zrt. javára 

- 

6601/5 - legelő 4 0.4993 2.80 6602/2 - kivett, út - 
0.393

3 
- 

Terheli 214 m2 

vezetékjog az ELMŰ 

Hálózati Kft. és 

szennyvízvezetési 

szolgalmi jog. 

- 

6601/6 - kivett, út - 0.3488 - 6602/3 - kivett, út - 
0.159

2 
- 

Terheli 

szennyvízvezetési 

szolgalmi jog. 

- 

6601/7 - kivett, út - 0.1687 -         

6602 - 

kivett, 

strandfür

dő 

- 3.3975 -  .       

6801/169 - 

kivett, 

beépítetle

n terület 

- 0.6052 -         

Összesen: 5.3111   
5.311

1 
-  - 

 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítás hatósági engedélye iránti kérelem aláírására és 

benyújtására, valamint a változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetésére. 

  

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2018. (….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, 5. § (4) 

bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) 

pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzati vagyon hasznosításának, 

használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az alábbi sorokkal 

egészül ki: 

„Összekötő út kivett út 6602/2 törzsvagyon 

Névtelen utca kivett út 6602/3 törzsvagyon” 

(2) Az R. 3. melléklete az alábbi sorral egészül ki: 

„Gödi Termálstrand Összekötő út 6602/1 

hrsz. 

6602/1 korlátozottan 

forg.képes” 

 

2. § 

 

Hatályukat vesztik az R. 

a) 1. mellékletének alábbi sorai: 

Strand előtti ter. legelő 6601/5 törzsvagyon 

Strand melletti 

parkoló 

közter. 6601/6 törzsvagyon 

Strand előtti út közter. 6601/7 törzsvagyon 

Strand melletti 

terület 

beép. ter. 6801/169 törzsvagyon 

b) 4. mellékletének alábbi sorai: 

Termál körút 

mellett 

beépítetlen terület 

(földhaszn. jog 

SZIRTINVEST) 

2916 6601/4 forgalomképes 

Összekötő út Strandfürdő 1/1 

tul. hányad 

33975 6602 forgalomképes 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 
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A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. ….  hó 

... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

11) Közterület elnevezése 
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester 

 

Simon Tamás: Ez a korábban Szálender dülőnek elnevezett terület, amely homokpuszta volt. 

Száhlender Béla volt vezérkari főnök nevéhez fűződik, ő építette ki az úthálózatot. Az államosítás 

során kilakoltatták, ingatlanát elvették. Jelentős helyi gazdaságot alakított ki, sok első világháborúhoz 

kapcsolható érdeme volt, altábornagyi címmel is rendelkezett. Mind a hazáért, mind a településért 

sokat tett. A lányával is egyeztették az elnevezést. Sápi Katalin kolleganővel készített előterjesztésben 

a javaslat a terület elnevezésére „Száhlender Béla dűlő”. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

75/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a gödi 072 hrsz.-ú kivett közút és a 076/8 hrsz.-ú kivett út művelési ágú területeknek a 

Száhlender Béla dűlő elnevezést adományozza.  

A határozat végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.  

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Hivatali felelős: Sápi Katalin osztályvezető-helyettes 

Határidő: azonnal 

 

Markó József: Az itt lévő út kiszélesítését javasolja. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A következő HÉSZ módosításánál ez megtörténhet.  

 

12) Döntés az önkormányzati intézmények egyéb, ruhapénz jellegű juttatásairól 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Az intézményi dolgozóknak juttatást tesz lehetővé a törvény. A Településellátó 

Szervezet tavaly kifizette a ruhapénzt, bár nem volt rá egységes szabályzat. Most a teljes intézményi 

dolgozói körre kiterjesztenék. Ez a városnak évi 10-12 mFt-os kiadást jelent. Elvenni nem szerettük 

volna, ha már korábban kapták. Ez a 2018. évre is vonatkozik. 

 

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

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 
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76/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Településellátó Szervezet és az önállóan működő intézmények foglalkoztatottjai 

2018-ban 30.000 Ft/fő ruhapénz-juttatásban részesüljenek.  

 

A pontos finanszírozási összegek meghatározása az intézmények tényleges felhasználása alapján 

történik. 

 

 

Forrás: feladattal nem terhelt működési tartalék 

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezetők 
Határidő: azonnal 

 

 

13) Helyi autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés meghosszabbítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A buszbeszerzések folyamatban vannak. A szerződés lejár, ezért most meg kell 

hosszabbítani, 2018. december 31-ig. Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

77/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

akként dönt, hogy 2018. június 1-től 2018. december 31-ig terjedő időtartamra meghosszabbítja 

a közte a helyi közösségi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást nyújtó Dunamenti 2011. 

Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Nagy László u. 2. F. lh. 

fszt. 8., képviseli: Kusztor Barnabás Balázs ügyvezető, illetve Rátz György Péter ügyvezető) 

között fennálló Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú 

autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést.   

 

Felkéri dr. Almási Csaba ügyvédet a közszolgáltatási szerződés módosítására, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Fedezet: 2018. évi költségvetés (Működési célú pénzeszköz átadásának városi közlekedés 

támogatása sor) 

 

Felelős: polgármester, címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

14) Kompok, révek felújítása, fejlesztése - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: Minden évben kiírásra kerül, minden évben pályázunk, gyakran nyerünk is. Most az 

Alsógödi rév felújításával kapcsolatban a révhez vezető járda felújítása történne meg térkőburkolattal, 

és töltés készülne a Duna parton, a Jávorka utcától északra meglévő járdától a Feneketlen-tó 

vízelvezető árkáig. A Felsőgödi révátkelőre nem tudunk pályázatot benyújtani, mert nincs meg az 

üzemeltetési engedélye, idén viszont azt az Alsógödi rév üzemeltetője fogja működtetni.  
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Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

78/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/3845/2018-NFM pályázati kódszámú 

”Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” pályázaton való részvételét. A 

benyújtást és a kapcsolódó önrész biztosítását az alábbiak szerint vállalja: 

 
Alsógöd-Szigetmonostor révátkelőhöz  vezető járda felújítása Duna parton, a Jávorka utcától 

északra az alsógödi révátkelőhöz vezető meglévő járdától a Feneketlen tó vízelvezető árkáig: 

 

Felújítás összes költsége (bruttó): 15.213.051 Ft 

Igényelt támogatás 70%  10.649.136 Ft 

Önkormányzati önrész 30%    4.563.915 Ft 

 

 „Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  

Működtetési költség:       8.125.000 Ft 

 Ebből   - igényelhető támogatás 80 %:   6.500.000 Ft 

 - önrész 20% (Üzemeltető vállalja):   1.625.000 Ft 

 

A részvételhez szükséges működtetési költségek 20%-os önrészét, 1.625.000 Ft-ot a rév 

üzemeltetője, „Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1203 Budapest, Lajta László u. 

26., 3. em. 22.) vállalja. 

 

Göd Város Önkormányzata a felújítási költségek 30%-os önrészét, bruttó 4.563.915 Ft-ot a 2018. 

évi költségvetés beruházási tartalék keret terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási szerződés megkötésére, 

valamint a révátkelő Üzemeltetőjével megkötendő szerződés aláírására. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

15) Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: Ezt a pályázatot ki kell használni, mert az önkormányzatoknak kötelezővé válik a 

klímastratégia. A pályázati összeg: 14.662.950,- Ft. A támogatás 100 %-os, önrész nem szükséges 

hozzá. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

 

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

 

79/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében meghirdetett 

KEHOP-1.2.1  „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” című egyfordulós pályázaton részt vesz.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

16) Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megvalósítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: A parlament is késésben volt e témában. A törvény végrehajtási mechanizmusát 

szolgáló jogszabály végül is megszületett. Az európai egységesítés mellett az elsődleges célterület a 

multinacionális cégek, másodsorban a kis és középvállalatokra, harmadsorban a hivatali szervezetekre 

vonatkozik. 2018. május 25-e után súlyos bírságokat lehet kiszabni egy cégre. Állást foglalt az 

adatvédelmi biztos is, melyet ismertet. Ahogy az előterjesztésben is szerepel, a legkedvezőbb ajánlatot 

a Qualimade Management Kft. adta az önkormányzat és a teljes intézményei részére, tehát a saját 

tulajdonú Kft.-ire is. Felkéri a TESZ igazgatót, hogy ezt az intézmények vezetői felé tolmácsolja. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

80/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az EU Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 

előírásainak megvalósítása érdekében elvégzendő feladatok tekintetében a Qualimade 

Management Kft. ajánlatát fogadja el, amely szerint az alábbi megjelölt szolgáltatásokat az 

alábbi árajánlattal kívánja megvalósítani: 

 

Árajánlat: Aj_20180516_GDPR_QM  

 

Szolgáltatások:  

 

1. GDPR felmérés 

➢ Személyes adat térkép összeállítása 

▪ rendeletek, 

▪ szabályzatok, 

▪ adatbázisok, 

▪ szerződések alapján. 

➢ Személyes adat besorolás - intézkedési tervvel 

➢ Adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése (DIPA) - intézkedési tervvel 

➢ GAP analízis elvégzése - intézkedési tervvel 

➢ Intézkedési akcióterv elkészítése, melynek tartalma legalább 

▪ A személyes adat besorolás intézkedési terve 

▪ Az adatvédelmi hatásvizsgálat intézkedési terve 

▪ A GAP analízis intézkedési terve 
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▪ Adatvédelmi tisztviselő szükségességének indoklása 

▪ Beépített adatvédelem és alapértelmezett adatvédelem szabályozási kereteinek meghatározása 

▪ Tájékoztatási kötelezettség típusonkénti meghatározása 

▪ Hozzájárulás típusok kezelése szabályainak meghatározása 

▪ Adatalanyi jogok kezelése szabályainak meghatározása 

▪ Profilalkotás és személyes adatok automatizált kezelésének szabályozási szükségletének 

meghatározása 

▪ Adatkezelési tevékenységek nyilvántartás kereteinek meghatározása 

▪ Adatvédelmi hatásvizsgálatok szempontjainak meghatározása 

▪ Adatbiztonsággal kapcsolatos dokumentációk átnézése és véleményezése 

▪ Személyes adatok megsértésének kezelésére vonatkozó eljárásrendre kereteinek 

meghatározása 

▪ Adatfeldolgozók/kiszervezett tevékenységet végzők szerződéseinek átvizsgálása, illetve 

javaslattétel szükség szerinti tételes módosítására 

 

2. Információbiztonsági rendszer (IBR) állapotának felmérése és kiépítése 

A 2013. évi L. törvény, a 41/2015. BM rendelet és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti 

komplett információbiztonsági rendszer felmérése és kiépítése. Az adminisztratív biztonság – 

azaz a szabályozási környezet – teljeskörű létrehozása, a működést támogató bizonylati album 

elemeinek elkészítése, a fizikai és logikai biztonsági hiányosságok felmérése és intézkedési 

tervben történő rögzítése. Oktatás, belső audit megtartása, illetve a hatósági jelentési 

kötelezettség teljesítése, illetve a rendszer tanúsíttatása. 

 

3. Információbiztonsági felelős szolgáltatás (IBF) 

A 2013. évi L. törvény és a 41/2015. BM rendelet szerinti IBF szolgáltatás folyamatos ellátása 

(havidíjas konstrukcióban). 

 

4. Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás támogatás (DPO támogatás) 

Ajánlattevő az Ajánlatkérő irodájában 2 x 0,5 munkanap személyes, és munkanapokon 8 órányi 

folyamatos telefonos, valamint e-mail elérhetőséggel nyújt szakmai támogatást a GDPR kiépítése 

utáni időszak során a szervezet adatvédelmi tisztviselőjének (DPO) 

▪ az információbiztonság irányítási rendszer folyamatos felügyelete, utógondozása, tanúsításra 

történő felkészítése, 

▪ incidenskezelés támogatása 

▪ időszakos hatásvizsgálatok támogatása 

▪ rendszeres oktatás megtartása 

▪ időszakos, és rendkívüli felülvizsgálatok elvégzése 

▪ a hatósági kapcsolattartás támogatása 

▪ illetve más, a gyakorlatban felmerülő feladatok terén. 

 

Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy – a fenti határozat alapján - készítse elő a 

szolgáltatási szerződést, valamint felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Pénzügyi fedezet: Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének „Dologi kiadások” 

előirányzata 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: 2018. június 15. 
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20) Egyebek: 

 

I. Kincsem Óvoda pótelőirányzat – eszközbeszerzés 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A 175. oldalon található az előterjesztés.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.   

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

81/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Kincsem Óvoda pótelőirányzat - eszközbeszerzés 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Kincsem Óvoda részére biztosítja az alábbi eszközök beszerzését, melynek 

költsége 930.955 Ft. 

 
2 db mosogatógép 151.999 Ft/db 303.998 Ft 

1 db hűtő 91.998 Ft 

Konyhabútor 400.000 Ft 

1 db mosógép 134. 999 Ft 

Összesen: 930.995 Ft 

 

Forrás: Intézményi beruházási tartalék 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Rataj András TESZ igazgató, Szőke Zsófia 

intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

II. Alkotmány utca 30 km/óra sebességkorlátozása (Pesti út – Petőfi S. u. közötti 

szakaszán 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: A Városfejlesztési Bizottság javaslatára terjesztették elő. Az Alkotmány utcában 30 

km/óra sebességkorlátozó tábla kihelyezését javasolták az utca Pesti út és Petőfi Sándor utcai 

szakaszán.  

 

Simon Tamás: A gyermekekre tekintettel figyelmeztető tábla kihelyezését javasolja.  

 

Popele Julianna: Figyelembe veszik a javaslatot. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 
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82/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja: 

 

az Alkotmány utcában a Pesti út és a Petőfi Sándor utca közötti szakaszán 30 km/óra 

sebességkorlátozás bevezetését, továbbá a „Vigyázz gyermekek” veszélyt jelző táblák 

kihelyezését 

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2018. évi költségvetésben 

szereplő közúti jelzőtáblák keret terhére biztosítja.  

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

Határidő: 2018. június 30. 

 

III. Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése a Kerek erdő utcában 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: Az előterjesztésben szerepelnek a költségek is. 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

83/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

jóváhagyja a Kerekerdő utca 11/B és a 21/1. számú ingatlanok elé 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: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

Határidő: 2018. június 30. 

 

 

V. A Göd belterület 6493 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: Egy ingatlanértékesítésről lenne szó. Gusztos Gáborné földtulajdonos jelezte vételi 

szándékát erre a területre. Az árral kapcsolatban több felvetés született, mert a külterületek 100-150 

Ft/m2 áron cserélnek gazdát. Ez a terület nem külterület, hanem belterület és kivont. Az, hogy építésre 

alkalmas vagy nem, megoszlik a kollégák véleménye, jegyzői tájékoztatás szerint nem alkalmas. A 

szomszédos mezőgazdasági területhez esetleg hozzácsatolható. Az ár kérdéses, mert ha belterületi és 

építésre alkalmas akkor az előbb említett árnál jóval magasabb lenne. Az értékbecslő 200 Ft/m2-es 

árat állapított meg.  

 

Lenkei György: Ez egy keskeny utca volt, korábban Bócsa utcának hívták. 

 

Markó József: A döntést akár el is halaszthatja a testület, ha az árban nincs egyetértés. 

 

Kovacsik Tamás: Az értékbecslés alapján támogatta az értékesítést a Városfejlesztési Bizottság.  
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Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság is támogatta az értékesítést.  

 

Markó József: Ha a bizottságok támogatták, akkor a döntés is megszülethet. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Ez az ingatlan általános mezőgazdasági területként van nyilvántartva a 

Szabályozási Tervben.  

 

dr. Szinay József: Mivel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről van szó, ezért név 

szerinti szavazás szükséges. Felkéri a képviselőket, hogy a nevük elhangzása után tegyék meg 

szavazatukat. 

 

- Csányi József: „igen” 

- Kovacsik Tamás: „igen” 

- Lenkei György: „igen” 

- Lőrincz László: „igen”  

- Markó József: „igen” 

- Mudri József: „igen” 

- dr. Pintér György: „igen” 

- Simon Tamás: „igen” 

- Szabó Csaba: „igen” 

- Szász-Vadász Endre: „igen. 

 

dr. Szinay József: Megállapítja, hogy 10 „igen” egyhangú szavazattal a képviselők az alábbi 

döntéseket hozták. 

 

 

84/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának nyilvántartásába felvett, 

Göd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában álló Göd belterület 6493 hrsz., 

természetben 2131 Göd, Bócsa utca 6493 hrsz. szám alatt felvett „kivett beépítetlen terület” 

művelési ágú ingatlant adásvételi szerződéssel értékesíti … részére. 

 

A területrész értékesítése 793.000,- Ft + ÁFA áron történik.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, valamint megbízza Dr. Almási Csaba 

ügyvédet az adás-vételi szerződés megszerkesztésére és ellenjegyzésére, valamint a változás 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2018. (….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, 5. § (4) 

bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) 

pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzati vagyon hasznosításának, 

használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának 

rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének alábbi sora: 

 

Bócsa utca kivett beépítetlen 

terület 

3955 6493 forgalomképes 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

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

... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 
 

 

VI. A 222/2017. (XII. 19.) Ök. határozat visszavonása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Ebben a határozatban döntött annak idején a testület arról, hogy a Duna-part 

Nyaralóházak portahelyiségében a polgárőrség irodát alakítson ki és ingyenesen használja. Javaslata, 

hogy ez a határozat kerüljön visszavonásra és a Göd Városi Polgárőrségnek adott támogatási összeget 

emeljék meg 300 eFt-tal.  

 

Szabó Csaba: A PEKJB tárgyalta, elfogadásra javasolták.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 
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85/2018. (V. 30.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

visszavonja a 222/2017. (XII. 19.) Ök. határozatát. 

 

Felelős: Markó József polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a meghívó szerinti 18., 19., 20. 

napirendi pontot és az Egyebek IV. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. 

 

Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.  

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 


