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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 19. napján 9 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

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

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

Markó József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 

megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi 

pont tárgyalására nincs lehetőség. Javaslata, hogy a 9. napirendi pont tárgyalásával kezdjék az ülést, 

tekintettel a napirendi ponthoz megjelent TESZ igazgatóra. Ez a napirendi pont zárt ülésnek van 

jelölve a meghívóban, de Rataj András TESZ igazgató nem kéri e tárgyban a zárt ülést, így a testület a 

nyílt napirendi pontok között tárgyalhatja. Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az elhangzott 

módosító javaslatokról és az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az elhangzott javaslatot és az 

alábbi napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

 

1) A Településellátó Szervezet igazgatója esetében fennálló közalkalmazotti jogviszony 

közös megegyezéssel történő megszüntetése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 
2) Döntés hitelfelvételről 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

3) Kitekintő határozat elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

4) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

5) A köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

6) A Göd 383 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

7) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

8) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása és a „Kóczán Mór Vándordíj Göd” 

adományozása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

9) A „Pro Vigilantia Göd Díj” adományozása (zárt ülés) 
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 
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Napirendi pontok tárgyalása: 

 

 

 

1) A Településellátó Szervezet igazgatója esetében fennálló közalkalmazotti jogviszony 

közös megegyezéssel történő megszüntetése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A Településellátó Szervezet igazgatója jelezte, hogy szeretné, ha közös megegyezéssel 

megszüntetnénk a megbízatását, mely idén augusztus 31-vel jár le. Rataj András munkájával a 

városvezetés meg volt elégedve. Néha voltak ugyan nézeteltérések, de a megoldások megszülettek. 

Nem szorgalmaztuk, hogy ne induljon a következő pályázaton. A munkaviszony megszűntetésének 

feltételei az anyagban szerepelnek. A hivatal jogászai megnézték, jogilag rendben van. Támogatja és 

javasolja az előterjesztés elfogadását.  

 

Rataj András: Maga kezdeményezte ezt a megoldást. Ennek oka, egyrészt az, hogy augusztus végén 

lejárna a megbízatása. Kérése, hogy három hónappal hozzák ezt előbbre, mert olyan fontos feladatot 

tudna elvállalni valahol, ami a két munkavégzést nem teszi lehetővé. A TESZ vezetői garnitúrája jó, 

nem hiszi, hogy ezzel fennakadást okozna. Az Önkormányzat és a TESZ közötti közös munkára 

reagálva elmondja, hogy mindkét fél részéről előremozdító volt a munka, még ha néha voltak 

félreértések is. Köszöni az együttműködést és a közös munkát. 

 

Szabó Csaba: A pénzügyi forrás biztosítása a feladattal nem terhelt működési tartalékból lesz.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatról. 

 

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

 

 

28/2019. (II. 19.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

 

úgy dönt, hogy 

 

1. Rataj András Településellátó Szervezetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyát 2019. 

május 31. napjával közös megegyezéssel, az alábbiakat figyelembe véve megszünteti:  

 

- Rataj András részére 3 hónap felmentési időre járó távolléti díjat állapít meg, tehát 

2019. március 1. napjától 2019. május 31. napjáig munkavégzési kötelezettsége alól 

mentesíti. 

- Továbbá vezetői munkájának elismeréseként 3 havi illetményének megfelelő – 

jelenlegi illetménye alapján - bruttó 1.645.200,- Ft jutalomban részesíti. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő 

megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

2. A Településellátó Szervezet intézményvezetői feladatainak ellátása a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szerinti helyettes útján történik 2019. március 1. napjától az 

eredményes pályázati eljárás során kiválasztott intézményvezető megbízásáig. 

 

Pénzügyi forrás: a bruttó 1.645.200 Ft + járulékaira vonatkozóan a feladattal nem terhelt 

működési tartalék. 
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Felelős: Markó József polgármester 

Határidő: 2019. február 28. 

 

2) Döntés hitelfelvételről 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: A múltkori ülésen tárgyaltuk a hitelfelvétel lehetőségét. A 600 mFt lepapírozása is 

megtörtént. Az Önkormányzat a ”Kincsem Óvoda újjáépítése 275 férőhellyel” című projekt kivitelezői 

munkáira kívánná a hitelt felvenni, melyre a következő napirendnél, a kitekintő határozat 

elfogadásánál részletezi az előterjesztés. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és 

elfogadásra javasolták. 

 

dr. Szinay József: Ennél a napirendnél név szerinti szavazással dönt a testület. Felkéri a képviselőket, 

hogy a nevük elhangzása után tegyék meg szavazatukat: 

Csányi József: „igen”. 

Kovacsik Tamás: „igen”. 

Lenkei György: „igen”. 

Markó József: „igen”. 

dr. Pintér György: „igen”.  

Simon Tamás: „igen”. 

Sipos Richárd: „igen”. 

Szabó Csaba: „igen”. 

Szász-Vadász Endre: „igen”. 

Szilágyi Sándor: „igen”. 

 

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

 

29/2019. (II. 19.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a „Kincsem Óvoda újraépítése 275 férőhellyel” projekttel kapcsolatban  

a. úgy dönt, hogy a kivitelezés munkálataira összesen 600 millió forint hitelt kíván igénybe 

venni, 

b. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat a. pontjában meghatározott adósságot 

keletkeztető ügylethez szükséges előzetes kormányengedély kérelmének dokumentumait 

benyújtsa a Magyar Államkincstárhoz, valamint felhatalmazza a polgármestert a 

kormányengedély kéréséhez szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozat megtételére.  

 

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

Határidő: azonnal 

 

 

3) Kitekintő határozat elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Ebben a határozatban a városnak adósságot keletkeztető fix kötelezettségei 

kerülnek elfogadásra a 2020-2021-2022-es évekre. A fő információs forrás az, hogy helyi adókból 

mennyi folyik be, illetve az adott évben a tőke és kamat mekkora összeget tesz ki. Ez a kitekintő 

határozat a költségvetés 21. számú melléklete. 
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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: 

 

30/2019. (II. 19.) Ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet  követő három év várható összegeit az alábbiak szerint elfogadja: 

    

adatok ezer forintban 

Megnevezés Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei Összesen 

2020 2021 2022 F=(C+D+E) 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból 

származó bevétel 01        1 680 000         1 800 000       1 800 000       5 280 000     

Az Önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni értékű 

jog értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel 02            20 000             20 000            20 000            60 000     

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  03                   -                      -                    -                    -       

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat értékesítésből 

vagy privatizációból származó bevétel 04                   -                      -                    -                    -       

Bírság-, pótlék-, díjbevétel 05            10 000             10 000            10 000            30 000     

Kezesség-, illetve garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 06                   -                      -                    -                    -       

Saját bevételek (01+…+06) 07        1 710 000         1 830 000       1 830 000       5 370 000     

Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a 08           855 000            915 000          915 000       2 685 000     

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás, átvállalás napjától a 

végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 09     199 138         195 463     191 835      586 436     

A számvitelről szóló törvény (a 

továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír forgalomba 

hozatala a forgalomba hozatal napjától a 

beváltás napjáig, kamatozó értékpapír 

esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára 10                   -                      -                    -                    -       

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és annak a váltóval 

kiváltott kötelezettséggel megegyező, 

kamatot nem tartalmazó értéke 11                   -                      -                    -                    -       

Az Szt. szerint pénzügyi lízing 

lízingbevevői félként történő megkötése a 

lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész 

hátralévő összege 12                   -                      -                    -                    -       
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A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés eladói 

félként történő megkötése-ideértve az Szt. 

szerinti valódi penziós és óvadéki 

repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a 

kikötött visszavásárlási ár 13                   -                      -                    -                    -       

A szerződésben kapott, legalább 

háromszázhatvanöt nap időtartamú 

halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki 

nem fizetett ellenérték 14                   -                      -                    -                    -       

Hitelintézetek által, származékos műveletek 

különbözeteként az Államadósság Kezelő 

Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) 

elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege 15                   -                      -                    -                    -       

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 199 138 195 463       191 835          586 436    

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (07-16) 17        1 510 862         1 634 537       1 638 165       4 783 564     

 

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

Határidő: azonnal 

 

4) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

dr. Pintér György: A múlt héten ismerhette meg a testület a költségvetést. Akkor kérte, hogy a 

változtatási szándékot, módosítási javaslatot péntekig tegyék meg. Nem érkezett javaslat. A korábban 

kiküldött anyaghoz képest négy módosítás történt. Az egyik a Gödi Sportegyesület támogatásának 18 

mFt-ról 25 mFt-ra történő emelése, a másik a járdaépítés forrásának emelése. A harmadik, hogy 

kivételre került egy tavaly elvégzett munka. A negyedik, hogy a bértámogatásra pályázatot adtunk be, 

ezért ennek a pályázatnak az összegét, azaz a 16 mFt-ot is kivettük. A többi rész változatlanul 

megegyezik. Ez a költségvetés tartható lesz. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a költségvetést. A hét 

tagból hat jelen volt, akik 5 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal elfogadták az előterjesztést.  

 

Markó József: Egy tétel nincs említve, amit a legutóbbi testületi ülésen említett. Ez a művelődési ház 

melletti épület megvásárlása. A tulajdonosok elfogadnák azt, hogy idén kapnának egy nagyobb 

összeget és jövőre lenne a teljes kifizetés. Erre a folyamatot meg lehetne indítani. Javasolja, hogy a 

lehetőséget ne engedjük el. A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a működés stabil. Felkéri a 

képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 8 „igen” és 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2019. (…) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 

 

 

Göd Város Önkormányzatának 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 
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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 2019. évi költségvetésének 

A) Költségvetési bevételi főösszegét 5 380 503 ezer forintban 

B) Költségvetési kiadási főösszegét 9 690 420 ezer forintban 

C) Költségvetési egyenlegét (A-B) - 4 309 917 ezer forintban 

D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 3 773 917 ezer forintban 

(előző évi pénzmaradványok 2019. évi költségvetési  

tervezetben igénybevett összege) 

E) Külső finanszírozás bevételi összegét 600 000 ezer forintban 

F) Külső finanszírozásának kiadási összegét 64 000 ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) A költségvetés főösszege 9 754 420 ezer forint. 

(3) Működési többlet 266 084 ezer forint, a felhalmozási hiány 4 576 001 ezer forint. 

(4) A belső finanszírozás bevétele 3 773 917 ezer forint. 

(5) A külső finanszírozás bevétele 600 000 ezer forint. 

(6) A külső finanszírozás kiadása 64 000 ezer forint. 

(7) A működési többlet és a belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási 

hiányt valamint a finanszírozás kiadását. 

(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - 

csoportonkénti összegeit az 1/1. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg. 

(9) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - 

csoportonkénti összegeit a 1/2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg. 

(10) 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". 

(11) 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.  

(12) 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. 

(13) 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.  

(14) 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.  

(15) 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.  

(16) 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.  

(17) 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. 
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(18) 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. 

(19) 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. 

(20) 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. 

(21) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett 2019. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 

12. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 

(22) 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. 

(23) 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. 

(24) 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. 

(25) 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. 

(26) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint 

határozza meg.  

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

meg. 

(28) Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, 

kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg. 

(29) Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, 

kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg. 

(30) Göd Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti 

létszám előirányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg. 

(31) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének 

tervezett felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet szerint határozza meg. 

(32) 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 
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9. József Attila Művelődési Ház 

 

4. § 

 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a 

polgármester és a jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.  

 

5. § 

A 2019. 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. 

(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 2019. 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 2019. 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 2019. 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.  
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(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, 

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 2019. 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, 
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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. 

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 Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 9. 

és 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében: 

 a „Városfejlesztési Bizottság pénzügyi kerete”, 

f.) a 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 „Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”, 

g.) a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 12. 

számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében: 
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 „Szociális Bizottság pénzügyi kerete”. 

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb december 16-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. 

(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. 
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(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 2019. évi összevont költségvetési előirányzatai 

1/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés bevételi előirányzatai 

1/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatai 

2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzata 2019. évi önkormányzati működési támogatás 

előirányzatai 

3. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett közhatalmi 

bevételek előirányzatai 

4. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett működési 

bevételek előirányzatai 

5. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett felhalmozási 

bevételek előirányzatai 

6. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai 

7. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai 

8. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett személyi 

juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként 

9. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások 

előirányzatai intézményenként 

10. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások előirányzatai  

11. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai  

12. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi tartalékainak előirányzatai 

13/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az Önkormányzat címen 

belül tervezett felújítási feladatok feladatonként 

13/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Településellátó 

Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként 
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14/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az Önkormányzat címen 

belül tervezett beruházási feladatok feladatonként 

14/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Településellátó 

Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként 

15. sz. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek a 2019. évi költségvetésben 

16. sz. melléklet Közvetett támogatások, adókedvezmények 

17. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételi előirányzatainak 

tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok 

18. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés 

végrehajtása során kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

Kihirdetési záradék: 

 

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

kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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Markó József: Köszöni a költségvetéssel kapcsolatos szakmai munkát. 
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5) A köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Egy évtizede határozta meg a testület a monitor előtti védőszemüveghez adható 

hozzájárulás mértéke 36 eFt de most már nem nagyon kapható ennyiért szemüveg, ezért javasoltuk 50 

eFt-ra felemelni. A másik dolog, ami miatt módosulna a rendelet, az az, hogy a bankszámlavezetés 

díja ne decemberi, hanem márciusi kifizetéssel történjen. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta ezt a napirendet és 

elfogadásra javasolták.  

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 232. §-ában, a 234. § (3) bekezdésében valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  

köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

 

(1) A köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdésében a „36 000 Ft” szövegrész helyébe az 

„50.000, - Ft” szöveg lép. 

(2) Az R. 10. §-ában a „decemberében” szövegrész helyébe a „márciusában” szöveg lép. 

 

2. § 

 

E rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba. 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

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

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

 

6) A Göd 383 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A bölcsőde engedélyeztetése elakadt, ezért szüneteltetjük az eljárást. 

Módosítani kell a HÉSZ-t, mert az általános részben van két paragrafus, ami problémát okozott. A 

kertvárosi lakóövezetben 50 % a minimális zöldfelület, mely igen kevésnek tűnik. Javasolja, hogy a 
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HÉSZ-módosítást hozzuk előre, mert erre úgyis szükség lenne. Ehhez szükséges a kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítás. Ez tárgyalásos HÉSZ-eljárás keretében 1 hónap alatt átmehet. Néhány egyéb 

pontosítás is lenne az óvodáknál, iskoláknál, bölcsődéknél. A kertvárosias területből kiemelt fejlesztési 

területi besorolású övezetbe kerülne át a bölcsőde ingatlana.  

 

Kovacsik Tamás: Egyéb probléma miatt is alkalmas lenne a HÉSZ módosítása, a lakóingatlanok 

lakásszáma. Egy telekre több lakás épül, például a József Attila utcában. A módosítás a már 

folyamatban lévő területekre nem vonatkozna, de a belső területeknél korlátozni lehetne.  

 

Markó József: Kérdés, hogy itt nem állhat-e fent az, hogy a tulajdonosok jogait korlátozzuk, mint 

például a 050-es táblánál. 

 

dr. Szinay József: Bizony, ezt meg kell gondolni. Nagyon körültekintően kell eljárni. 

 

Markó József: Javasolja ez ügyben a tájékozódást. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Két lakás nem építhető az 550 m2 alatti alapterületű ingatlanokra. A Duna-

parton lévő teleksor is Lke 1 besorolású, oda csak 1 lakás építhető. Visszatérve a napirendi pont 

előterjesztésére, elmondja, hogy az iskola miatti HÉSZ-módosításra időközben beérkezett árajánlat: 

400 eFt.  

 

Lenkei György: Göd-Újtelepen – megtartva a falusias jelleget - ki lehet-e mondani, HÉSZ 

módosítással, hogy ott munkásszállás nem létesíthető? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Folyamatban elindult teljes HÉSZ módosításban lehetőség van rá. 

 

Simon Tamás: Móricz Zsigmond utcában történt tarvágást említi, ami egy értékesített ingatlanon volt. 

Javasolja, hogy a bizottság és a főépítész vizsgálja meg, hogy mit lehet tenni. Természetesen a jogi 

háttér figyelembevételével. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A favágásról szóló rendeletet is javasolná módosítani. Szép fákat vágnak ki, 

ami a munkagépeknek útban vannak. Itt javasolja a szigorítást.  

 

Markó József: Több esetben vágnak fákat. A rákérdezésre mindig az a válasz, hogy a bizottság 

engedélyezte. A rendeletet lehet módosítani, szigorítani. Visszatérve az előterjesztésre, az ilyen 

területet vissza lehet minősíteni? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Igen, bármikor. 

 

Markó József: A bölcsőde terveit a főépítész - ígéretéhez híven - a honlapra felteszi. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A god.hu honlapon a látványtervek és a helyszínrajz megtalálható.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

31/2019. (II. 19.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy  

 

1. A Göd 383 helyrajzi számú területet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
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településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § 

(6) bekezdés c) pontja szerint meghatározott kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti területen tervezett fejlesztés megvalósításához 

szükséges településrendezési eszközök módosítását 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 

szerinti tárgyalásos eljárással kezdeményezze az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatalnál. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a településtervezési szerződés aláírására. 

 

4. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a partnerségi egyeztetések és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

 

 

7) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

Markó József: A Kistérség minimális feladattal működik, komoly kiadással nem jár a fenntartása. A 

szúnyoggyérítés, ebrendészet, Vöröskereszt támogatása és az orvosi ügyelet fenntartása a feladata. A 

mostani struktúra 160 ezer emberig jó, a személyzeti állományban akadnak problémák. A 

Kistérségnek anyagi haszna nincs, pályázatokon nem lehet indulni. Egy szakorvosi rendelő van 

fenntartva, amit a gödiek is igénybe vesznek. 

 

dr. Szinay József: Az orvosi ügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy Lenkei György képviselőn 

keresztül érkeznek nem hivatalos problémák, melyek abból fakadnak, hogy az egészségügyi 

jogszabályokban foglalt sürgősségi protokollt betartják. A szakmai protokollba csak az igen sürgős 

esetek tartoznak, gyakran a váci sürgősségire küldik az embereket ezért. Ezt sokan nem tudják, és a 

régi ellátási formát igénylik. 

 

Markó József: Itt szeretné megemlíteni, hogy 2019. március 1-től a Pest megyei főgyógyszerész 

megszűntette a 22 óra utáni gyógyszertári ügyeletet Gödön. Mi nem támogattuk ezt a döntést, de ha ez 

az intézkedés mégis megtörténik, akkor keresünk valamilyen megoldást. A statisztika szerint éjjel 

vényköteles gyógyszert csak négy esetben adtak ki. Ha a megszűntetés után nagyobb lakossági igény 

lesz, akkor esetleg városi támogatással ezt a problémát meg lehet oldani.  

 

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

 

Lenkei György: A kérdés összetettebb. Alapjában az a probléma, hogy orvost nem tudtak prezentálni, 

hanem mentőtiszt volt ügyeletben, aki nem írhat gyógyszert. Ez okozott problémát. A négy vényben 

kételkedik, ennél ő maga is sokkal több példát tud a vényes 22 óra utáni kiváltásra. Életszerűbb az, 

hogy lázcsillapítót vesz valaki, mint szívgyógyszert. Javasolja egy gyógyszertárral való megegyezést, 

költségtámogatással. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a társulás beszámolójáról. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:  
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32/2019. (II. 19.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

elfogadja a Dunakeszi Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 32/2019. (II. 19.) Ök. határozathoz 

 

BESZÁMOLÓ 

2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

Dunakeszi Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2018. évben 6 ülést tartott, melynek során  18 

határozatot hozott. Az elfogadott határozatok között szerepel többek között a társulás 2018. évi 

költségvetésének elfogadása,  a Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása,  

Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló, és 2018. évi 

támogatása, a települések által szervezett nyári napközis tábor támogatása, a szúnyoggyérítés 

kistérségi szintű ellátása, az Emergency Service Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a 

Társulás Közbeszerzési Szabályzatának módosítása, Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány 2017. 

évi tevékenységéről szóló beszámoló. 

  

A Pénzügyi Bizottság 2018. évben 5 ülést tartott, melynek során 11 határozatot hozott. 

 

A kistérségi referens a társulás jogászával együtt döntésre előkészítette a Pénzügyi Bizottság és a 

Társulási Tanács elé kerülő anyagokat.  

  

A Társulási Tanács határozatát követően került sor a szúnyoggyérítési munkákkal kapcsolatos 

szerződések megkötésére. A tanács döntése értelmében a kivitelezéssel a Corax Bioner Zrt.-t, 

míg a gyérítések után szükséges szakértői tevékenység elvégzésével a Pannonia Központ Kft-t 

bíztuk meg.  

 

A 2018. évben  saját költségvetésből, 2 db  szúnyoggyérítést kellett a társulásnak finanszíroznia. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja a fenti 

időszakban  6 alkalommal  végzett állami finanszírozásból gyérítéseket a térségben. Ebből 1  

alkalommal komplex légi-földi, 4 alkalommal  légi, 1 alkalommal pedig földi  gyérítésre került 

sor. 

 

 

8) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása és a „Kóczán Mór Vándordíj Göd” 

adományozása  

Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök 

 

dr. Nagy Atilla: Szükségessé vált a helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása. Arra jutottak az 

egyeztetések során, hogy a rendeleten belül aldíjakat kellene létrehozni. Ez olyan személyeket 

érintene, akik motorjai a sportágaknak, példát mutatnak, akár életműdíjat is megérdemelnének. Ez egy 

negyedik díj lenne. Felmerült, hogy miért vándordíj, amikor mindenki önálló serleget kap. Ez a 

megnevezés kikerülne a rendeletből. Javasolták továbbá a „kiemelkedő” jelző használatát. A Pro 

Vigilantia díjnál nyelvtani helyesbítést is javasolna. A taktikai szint az, hogy felmerült két sportoló is, 

akik erős húzónevek voltak, az egyikük csapatsportban volt húzóember. Elfogadásra javasolja az 

előterjesztést. A rendeletalkotás minősített többséget igényel. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
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A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdése, továbbá Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A 9/2015. (IV.30.) sz. rendelet (a továbbiakban röviden: Rendelet) 1. (1) bekezdés c. pontjának 

„Kóczán  Mór Vándor Díj Göd” szövegrész helyébe „Kóczán Mór Díj Göd” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 6. § alatti cím „Kóczán Mór Vándor Díj Göd” szövegrész helyébe „Kóczán Mór Díj 

Göd” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 6. § (1) bekezdés alatti „Kóczán Mór Vándor Díj Göd” szövegrész helyébe a „Kóczán 

Mór Díj Göd” szöveg lép. 

(4) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében lévő „három kategóriában” szövegrész helyébe „négy 

kategóriában” szöveg lép. 

(5) A Rendelet 6. (2) bekezdés alatti minden „legjobb” szövegrész helyébe a „kiemelkedő” szöveg lép. 

(6) A Rendelet 6. (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki: 

 „d. kiemelkedő sportszervező, coach, edző, nyugalmazott élsportoló” 

(7) A Rendelet 14. § (1) bekezdésében lévő „cselekedetével” szövegrész helyébe a „cselekedetükkel” 

szöveg lép. 

 

2. § 

E 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 … év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

Markó József: A napirendi pont további része zárt ülésen tárgyalandó. Felkéri a képviselőket arra, 

hogy szavazzanak a zárt ülésről. 

 

A képviselők 10 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a 8. napirendi pont további részét, 

azaz a „Kóczán Mór díj adományozásá”-t zárt ülésen tárgyalják. 

 

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

 

K. m. f. 

 

 Markó József  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 


