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J E GY ZŐ KÖN Y V  

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 29-i munkaterv szerinti nyílt 

ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Lőrincz László és Simon Tamás képviselők, akik jelezték 

távolmaradásukat) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti, nyílt ülése 

 

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

Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Csányi József képviselő jelzi, hogy egyebek napirendként a 

„Göd városában előforduló vaddisznók” témát szeretné megtárgyalni. Felkéri a testület tagjait, hogy 

szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendi pontokról és az egyebek napirendi pont tárgyalásáról. 

 

A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolója 

Előterjesztő: Juhász Károly tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok 

 

2. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

3. A 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

4. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

5. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsöne visszafizetési határidejének 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

6. Tájékoztató a 2018. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

7. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése 2018. 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 

8. A Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

9. A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

10. A magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések 

költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) sz. Ök. rendelet módosítása 
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Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

11. A Településellátó Szervezet és intézményei pótelőirányzatai 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

12. Beck Ö. Fülöp tér egyirányúsítása 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

13. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása – pályázat 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 

14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – pályázat 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

15. Javaslat nemzeti ünnepek alkalmával közterületek zászlózási rendjére 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 

 

16. Boldogságcseppek Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

17. Egyebek 

I. Göd városában előforduló vaddisznók 

Előterjesztő: Csányi József képviselő 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolója 

 

Markó József: Üdvözli a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság képviselőjét, Tót Zoltánt. 

 

Tót Zoltán: Tisztelettel köszönti Polgármester urat, a Képviselő-testület tagjait és az itt megjelenteket. 

Szeptember elseje óta ő látja el a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokhelyettesi posztját. Minden 

képviselő megkapta az írásos beszámolót, ha van igény, szívesen válaszol a kérdésekre. 

 

Markó József: Van-e kérdése valakinek? Nem érkezett kérdés. Teljes megelégedéssel van a Képviselő-

testület az Önök munkájával kapcsolatban. Nincs egyéb kérdése a képviselőtársaknak. Felkéri a 

képviselőket a szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntés hozták: 

 

 

89/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

elfogadja a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

2. napirendi pont: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Markó József: A kiküldött előterjesztések 27-37. oldalán található a napirendhez kapcsolódó 

előterjesztés. Felkéri dr. Pintér Györgyöt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

dr. Pintér György: Technikai jellegű szavazásról van szó. Az informatikai program nem fogadott el egy 

számot egy adott helyen, ezért szükséges a módosítás.  

 

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

módosítást és elfogadásra javasolták.  

 

Markó József: Ha nincs kérdés, akkor felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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 az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzatának 2018. 

évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R): 

 

 

1. § 

 

A R mellékletét képező: 

a) 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete,  

b) 1/1. és ½. számú mellékletek helyébe e rendelet 1/1. és ½. számú mellékletei,  

c) 8. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete, valamint  

d) 9. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 
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Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év május hó 30. 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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3. napirendi pont: A 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 

 

Markó József: Felkéri dr. Pintér György alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

dr. Pintér György: A 208. oldalon található a zárszámadásról szóló rendelet szöveges beszámolója. A 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság részletesen tárgyalta. Ha bármilyen kérdés van, 

szívesen válaszol. A 2018. évi vagyoni és jövedelmi helyzet összhangban van a könyvvizsgálói 

eredménnyel. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a zárszámadásról szóló 

rendeletet és egyhangúan támogatta, javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.  

 

Markó József: Ha nincs kérdése a képviselőtársaknak, akkor felkéri őket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 

6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

91. §–ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

A zárszámadás bevételei és kiadásai 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés teljesítésének bevételi 

főösszegét 8 542 140 eFt-ban állapítja meg. 

 

2. § 

 

A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés teljesítésének kiadási 

főösszegét 4 710 554 eFt-ban állapítja meg. A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-20. sz. 

mellékletek mutatják be. 

 

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 6 447 617 eFt-ban állapítja meg.  

 

4. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 2 694 492 eFt-ban állapítja meg. 

 

5. § 

 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 387 555 eFt-ban állapítja meg. 

 

6. § 
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A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 378 520 eFt-ban állapítja meg. 

 

7. § 

 

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 735 262 eFt-ban állapítja meg. 

 

8. § 

 

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 682 293 eFt-ban állapítja meg. 

 

9. § 

 

A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 188 086 eFt-ban állapítja meg. 

 

10. § 

 

A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 185 672 eFt-ban állapítja meg. 

 

11. § 

 

A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 301 550 eFt-ban állapítja meg. 

 

12. § 

 

A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 299 790 eFt-ban állapítja meg. 

 

13. § 

 

A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 260 553 eFt-ban állapítja meg. 

 

14. § 

 

A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 258 151 eFt-ban állapítja meg. 

 

15. § 

 

A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 127 639 eFt-ban állapítja 

meg. 

 

16. § 

 

A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 119 966 eFt-ban állapítja 

meg. 

 

17. § 

 

A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 34 342 eFt-ban állapítja meg. 

 

18. § 

 

A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 32 736 eFt-ban állapítja meg.  

 

19. § 

 

A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 59 536 eFt-ban állapítja 

meg. 
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20. § 

 

A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 58 934 eFt-ban állapítja 

meg. 

 

2018. évi költségvetési maradvány 

 

21. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési maradványát 3 831 585 eFt-

ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint: 

 

Önkormányzat (intézmény) 3 753 122 eFt 

Polgármesteri Hivatal 9 035 eFt 

Településellátó Szervezet 52 969 eFt 

Bölcsőde 2 415 eFt 

Kastély Óvoda 1 760 eFt 

Kincsem Óvoda 2 402 eFt 

Alapszolgáltatási Központ 7 673 eFt 

Könyvtár 1 607 eFt 

József Attila Művelődési Ház 602 eFt 

 

Záró rendelkezések 

 

22. § 

 

A rendelet részét képezi az 1-24. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is. 

 

1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2018. év 

1/1. Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése 

1/2.  Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése 

2. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is) 

3. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése 

(telekadóval) 

4. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése  

5. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése  

6. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek 

és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései 

7. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási 

bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései 

8. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok 

teljesítése intézményenként 

9. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése 

intézményenként 

10. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások 

és működési célú pénzeszközátadások teljesítése 

11. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási 

kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése 

12. Göd Város Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzata 

13/1.Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein 

belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként 
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13/2. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 

előirányzatainak teljesítése feladatonként 

14/1. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein 

belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként 

14/2. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett beruházási feladatok 

előirányzatainak teljesítése feladatonként 

15. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2018. évben támogatott Alapítványokról 

16. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati 

adókedvezmények és mentességek (a 2018. évi adatok alapján) – figyelemmel az államháztartási 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletre 

17. Kimutatás a 2018. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről 

18. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2018. évi költségvetésben 

19. 2018. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen 

20. 2018. évi Mérleg források – intézményi, összesen 

21. 2018. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen 

22. 2018. évi Maradvány kimutatás – intézményi, összesen 

23. 2018. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen 

24. Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében teljesített létszám 

 

23. § 

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év május hó 30. 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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4. napirendi pont: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának 

elfogadása 

 

Markó József: dr. Pintér György alpolgármester úr a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Felügyelő Bizottságának az elnöke. A városban a hulladékelszállítás jól működik, ezt tapasztalhatják a 

lakók is. Az országban sok helyen nem működik a hulladékelszállítás. A zöldhulladék-elszállítást, a 

szelektívhulladék-elszállítást és a lomtalanítást is pontosan végzik, ezért külön köszönet a cégnek. Ha 

szüksége volt támogatásra, az Önkormányzat támogatta. Most már nem támogatjuk anyagilag, mert 

nincs rá szüksége. Itt, Gödön sikeres tevékenységnek mondható a hulladékgazdálkodás. Nincs 

reklamáció.  

 

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

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolóját elfogadásra javasolták.  

 

dr. Pintér György: A Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jól működik. A Felügyelő Bizottság 

javasolja, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre. Alacsonyabb a 

mérleg főösszege, mert a lerakói díj csökkent, mind bevételi, mind kiadási oldalon hiányzik. Írásos 

beszámoló az előterjesztésben olvasható. Az elmúlt időszakban a kommunális hulladék 20 százalékkal 

nőtt, ez jelentős növekedés. 4600 tonnáról megemelkedett 5500 tonnára az elszállított hulladék 

mennyisége. A Kft. pályázaton nyert hulladékelszállító autókat és kukákat, de ezek átvétele a központi 

közbeszerzések miatt lassúbb folyamat.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

 

90/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy 

 

a) elfogadja a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cím: 2132 Göd, Duna út 5., 

adószáma: 24384135-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 2018. évi beszámolóját az 

alábbi mérleg főösszeggel és eredménnyel: 

 

Mérleg főösszeg:      67 266 eFt 

Adózott eredmény: 4 919 eFt 

 

b) a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adózott eredményét az eredménytartalékba 

helyezi.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  ügyvezetők, jegyző, polgármester 

 

 

5. napirendi pont: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsöne visszafizetési 

határidejének módosítása 

 

Markó József: Felkéri dr. Pintér György alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést.  
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dr Pintér György: A kiküldött anyag 128. oldalán olvasható az előterjesztés. A Képviselő-testület 

korábban döntött arról, hogy tagi kölcsönt biztosít a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. A 

jelenlegi előterjesztésben a Kft. kéri, hogy a visszafizetési határidő módosuljon 2019. december 20-ára. 

A módosítás azért szükséges, mert a bevételek később érkeznek a Kft.-hez és előfinanszírozással 

működik a cég. A költségek azonnal jelentkeznek, a bevételek pedig csak később. A városnak fontos, 

hogy működjön a hulladékkezelés.  

 

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

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsöne visszafizetési határidejének módosítását és 

elfogadásra javasolták.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

 

91/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

jóváhagyja, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Hetényi Tamás és 

Sillóné Kőműves Mónika ügyvezetők, cégjegyzékszám: 13-09-164566, adószáma: 24384135-2-13) 

tagi kölcsöneinek visszafizetési határideje 2019. december 20-ra módosuljon. 

 

Felelős:  polgármester, jegyző  

Határidő:  azonnal 

 

 

6. napirendi pont: Tájékoztató a 2018. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések 

tapasztalatairól 

 

Markó József: Felkéri dr. Szinay József címzetes főjegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

dr. Szinay József: 2018. évben a belső ellenőrzés elvégzésére a Danubius Expert Audit Kft.-t bízta meg 

a Képviselő-testület. A belső ellenőri jelentés vezetői összefoglalójában az egyik legfontosabb rész, 

hogy az ellenőrzések során nem találtak olyan súlyos szabálytalanságot vagy hiányosságot, ami miatt 

büntető, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kellett volna 

kezdeményezni. Ez megnyugvással tölti el. Szinte kizárólag technikai észrevételeket tettek. A 

Településellátó Szervezet által biztosított munkaruhapénzt témában felvetették, hogy ez így nem 

megfelelő. Ezzel kapcsolatban még mai napon döntés és megoldás fog születni. Cafeteria formájában 

fogják megkapni a közalkalmazottak. A kialakult bérhelyzet indokolja, hogy a közalkalmazottak 

megkapják ezt a juttatást. A termálfürdőnél mindent rendben találtak, azonban egy észrevételt tettek a 

vizsgálat során, a szezonon kívüli őrzés problémájára, illetve szükségességére. Továbbá arra, hogy a 

panaszkönyv bejegyzései kerüljenek megválaszolásra. A Polgármesteri Hivatal vizsgálata során a 

közbeszerzéseket ellenőrizték. Két észrevételt tettek, melyek inkább praktikusságiak. Ezzel a két 

felvetéssel nem ért egyet, egyeztetni fogják. Az Állami Számvevőszék elfogadta a közbeszerzéseket, ez 

a bevált gyakorlat, nem szeretnének ezen változtatni. A Képviselő-testületnek javasolja elfogadásra.  
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Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a 2018. évben történt 

pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót és elfogadásra javasolták.  

 

Markó József: Ha nincs kérdés ezzel kapcsolatban, akkor felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

 

92/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

elfogadja a 2018. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól szóló 

tájékoztatót. 

 

Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

7. napirendi pont: Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése 2018. 

 

Markó József: Felkéri Lenkei György képviselő urat, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Lenkei György: A később kiküldött előterjesztések 247. oldalán olvasható az előterjesztés. Ha bárkinek 

kérdése van, szívesen válaszol. Az 1997. évi XXXI. törvény 96. § kötelezi az Önkormányzatot, hogy 

meghatározott tartalommal készítsen jelentést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.  

 

Markó József: Melyik bizottság tárgyalta? 

 

Lenkei György: A Szociális Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

 

93/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadja az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését.  

 

Felelős: Markó József polgármester, Dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető  

Határidő: azonnal 

 

 

 

8. napirendi pont: A Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának módosítása 
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Markó József: Felkéri Dr. Nagy Atilla aljegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Nagy Atilla: A Gödi Kincsem Óvoda régi főépülete lebontásra került és jelenleg is folyik az 

újjáépítése. Ugyanazon a székhelyen van egy másik épület, mely szintén lebontásra kerül. Az Államtól 

megkapja az Önkormányzat használatra a Kék-Duna üdülőt, ide tudna elhelyezni a Kincsem Óvoda 4 

csoportnyi gyermeket. 2019. május 31-én lesz helyszíni bejárás. 4 csoport biztosan kialakítható, 100 

férőhely biztosan van. Ha és amennyiben többet lehet kialakítani, akkor az Önkormányzat azon lesz, 

hogy minél több gyermeknek legyen itt hely. A határozati javaslat arról szól, hogy új telephelyként 

felvételre kerül a Kék-Duna üdülő. Azért fontos még most dönteni erről, mert május végéig lehet alapító 

okiratot módosítani.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a Kincsem Óvoda alapító 

okiratának módosítását és javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

 

94/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

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

 

1. A költségvetési szerv telephelyei közül törlésre kerül a 2132 Göd, Rákóczi F. u. 106. szám 

alatti Sportpálya Telephely, egyidejűleg ennek 50 fős férőhelye is megszűnik. 

 

2. A Költségvetési szerv új telephellyel egészül ki 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 23. szám 

alatt Vendég Telephely néven. Férőhelye 25 fő. 

 

3. A Költségvetési szerv új telephellyel egészül ki 2132 Göd, Kék-Duna utca 34. szám alatt 

Kék Duna Telephely néven. Férőhelye 100 fő. 

 

4. A Költségvetési Szerv székhelyén a férőhelyet 165 főről 100 fővel csökkenti így az 65 főre 

változik. 

 

5. A Csalogány Telephely férőhelyét 20 fővel megemeli, így az 95 fő lesz. A költségvetési szerv 

teljes férőhelye 340 főre változik. 

 

6. A Költségvetési Szerv (óvoda) részére biztosított ingatlanvagyon elemek közül a 

Sportpálya Telephelyet törli. A Költségvetési Szerv (óvoda) részére biztosított 

ingatlanvagyon elemek közé fölveszi a Vendég Telephelyet és a Kék Duna Telephelyet, 

mindkettőt ingyenes használati jog biztosításával. 

 

E módosítás 2019. augusztus 31. napján lép hatályba. 

 

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

Határidő: azonnal 
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9. napirendi pont: A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása 

 

Markó József: Felkéri Dr. Nagy Atilla aljegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Dr. Nagy Atilla: A József Attila Művelődési Ház alapító okiratában több olyan kormányzati funkció 

volt, amire már nem volt szükség és volt olyan kormányzati funkció, amit fel kell venni az alapító 

okiratba. A legutóbbi alapítóokirat-módosítás óta az intézményhez utalt Kincsem Udvarház „rendes” 

címet kapott, ezért a korábbi helyrajzi számos megjelölés helyett az is módosításra kerül a „Kincsem 

park 2.” címre. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta a József Attila 

Művelődési Ház alapító okiratának módosítását és javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

 

95/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:  

 

1. Törli a következő kormányzati funkciókat: 

- 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenyég és támogatása, 

- 082064  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, 

- 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása, 

- 083030 Egyéb kiadói tevékenység, 

- 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése, 

- 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás, 

- 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés. 

 

2. Fölveszi a következő kormányzati funkciót: 

- 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

3. Kincsem Udvarház telephely címe helyébe a „2131 Göd, Kincsem park 2.” címet állapítja 

meg. 

 

E módosítás a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 

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

Határidő: azonnal 
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10. napirendi pont: A magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések 

költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) sz. Ök. rendelet módosítása 

 

dr. Szinay József: Utoljára 2012-ben volt módosítva a magánszemélyek kivitelezésben közterületen 

megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló rendelet. Az áremelkedések miatt szükséges 

módosítani a rendeletet. 3 módosítás részletei az előterjesztésben olvashatók.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta a magánszemélyek 

kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítását és javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 

16/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 

16/2010.(V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 

16/2010.(V. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének szövege helyére az 

alábbi szöveg lép: 

 

„(1) Az önkormányzat a magánszemélyek kivitelezésében, a tulajdonukat képező lakóingatlan előtti 

közterületen és közterületként használt területen történő járdaépítés anyagköltségét vagy annak egy 

részét az éves költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig az alábbiak szerint viseli: 

a) az e rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt közutak és terek esetében kizárólag térkő burkolatú 

járda építhető és az ilyen járda esetén az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként 10.400.- Ft-

ot. 

b) az e rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő térkő 

burkolatú járda esetén az anyagköltség 70%-át, de legfeljebb m2-enként 7.300,- Ft-ot.  

c) az e rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt közutak és terek tekintetében építendő beton 

burkolatú járda esetén az anyagköltség 100%-át, de legfeljebb m2-enként 5.400,- Ft-ot.” 

 

2. § 

 

Az R. az alábbi mellékletekkel egészül ki: 
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1. melléklet a 16/2010. (V. 27.) Ök. rendelethez 

 

Göd Város Önkormányzata az alábbi utcákra, terekre csak a környezetükben megkezdett szélességű és 

megjelenésükben illeszkedő térkő burkolatú járdaépítésekhez, minden más esetben az OTÉK és a Helyi 

Építési Szabályzat előírása szerinti járdaépítéséhez ad tulajdonosi- és anyagi hozzájárulást: 

 

Közutak        Terek 

Ady Endre út        Bozóky Gyula tér  

Alagút utca        Kossuth tér  

Alkotmány utca        Petőfi tér  

Bartók Béla utca       Paksi János tér  

Béke út         Koszorú tér  

Cserfa utca  

Duna út 

Honvéd sor  

Ifjúság köz  

Iván Kovács László utca 

Jávorka Sándor utca 

Kádár utca 

Kálmán utca 

Kincsem utca (Mihácsi György utca és a Köztársaság út között) 

Kinizsi utca (Kádár utca és az Ady Endre út között) 

Kisfaludy utca 

Kossuth Lajos utca 

Köztársaság út 

Kusché Ernő utca 

Lázár Vilmos utca (Mikszáth Kálmán utca és a Babits Mihály utca között) 

Lenkey utca (Vasút utca és a Bozóky Gyula tér között) 

Mihácsi György utca (Pesti út és a Kincsem utca között) 

Mikszáth Kálmán utca 

Nemeskéri Kiss Miklós út 

Öregfutó utca 

Összekötő út 

Petőfi Sándor utca 

Pesti út 

Rákóczi Ferenc utca 

Rómaiak útja 

Sport utca (Rózsa utca és a Rákóczi Ferenc utca között) 

Streba János utca 

Vasút utca (Kádár és az Sződi utca között) 
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2. melléklet a 16/2010. (V. 27.) Ök. rendelethez 

 

A) Megállapodás 

 

 

Amely létrejött egyrészről: …………………………………………………………., 

………………………………………………………………………... szám alatti ingatlantulajdonos 

 

és Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: ……….. Polgármester) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

 

1./ Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy saját tulajdonát képező, 213… Göd, …....utca.... 

számú ingatlan előtt, jelen megállapodás aláírásától számított legkésőbb 3 hónapon belül saját költségén 

és felelőssége mellett járdát épít  az alábbi műszaki előírásoknak megfelelően: 

 

Burkolat típusa:  

- térkő 

 

 

Műszaki előírások: 

 

a) Gyalogos forgalom alá: 

 tükör kiemelés 15 cm vastagságban, 

 10 cm vastag homokos kavics, vagy zúzottkő alap készítése tömörítéssel, 

 4 cm vastag kétszer rostált ágyazó réteg 

 6 cm vastagságú szürke térkő burkolat készítése, kvarchomok kiöntéssel, a burkolat 

felületének egyengetése vibrálással, 

 5x20x100 -as kerti szegély beépítése C12-24 FN szegélytámasztó betonba 

 a kitermelt föld elterítése, vagy elszállítása. 

 

 Az építés során az alábbi műszaki követelményeket kell betartani: 

 a járda oldalesésének 1,5 -2,5%-osnak kell lennie a közút felé 

 amennyiben az utcán ki van építve a vízelvezető árok, illetve csapadékvíz csatorna, akkor az 

épület lefolyócsatornáját a járdaszint alatt lehet bekötni a csapadékvíz-elvezető rendszerbe. 

 amennyiben az utcán csak szikkasztó árok van, abba tilos az épület lefolyó csatornáját 

bekötni, 

 a járda hosszesésének az ingatlan hosszában egyenletesnek kell lennie, 

 a járda nyomvonalában lépcső, bukkanó, csapadékvíz megvezető, vápa, stb. nem lehet, 

 az utcában kialakult járda szintekhez kell igazítani az elkészítendő járdát, követve a közút 

hosszesését, 

 a járda építése után a járdapadkát 3 %-os oldaleséssel kell kialakítani, 

 a járda szélességét a szomszédos járdák szélességéhez kell igazítani.  

 

Járdaépítésnek minősül az ingatlan előtti, szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd 

burkolattal (beton, térkő) történő ellátása. 

 

2./Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra is, hogy a járdaépítés során a Helyi Építési Szabályzat és 

az OTÉK (253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet) előírásait, valamint a balesetvédelmi és munkavédelmi 

szabályokat betartja, az általa megépített járdaszakaszt jelen megállapodással az Önkormányzat 
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Beruházási Osztályának műszaki átvételét követő nappal térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába 

és használatába adja.  

 

3./ Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a járdaszakasz jelen 

megállapodásban rögzített, valamint Göd Város Önkormányzatának a magánszemélyek kivitelezésében 

közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. ( V. 27.) sz. Önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelő megépítése esetén a rendelet 2. §-ában foglaltak szerint az 

Ingatlantulajdonos által a járdaépítésre fordított anyagköltségét vagy annak egy részét kiegyenlíti az 

alábbiak szerint: 

 

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt közutak 

és terek mentén, térkő burkolattal ellátott 

járda esetén 

Az anyagköltség 100 %-át, de legfeljebb m2-

enként bruttó 10.400,- Ft-ot. 

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt 

közutak és terek tekintetében építendő térkő 

burkolatú járda esetén  

Az anyagköltség 70 %-át, de legfeljebb m2-enként 

bruttó 7.300,- Ft-ot. 

A 16/2010.(V. 27.). számú önkormányzati 

rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt 

közutak és terek tekintetében építendő beton 

burkolatú járda esetén  

Az anyagköltség 100 %-át, de legfeljebb m2-enként 

bruttó 5.400,- Ft-ot. 

 

Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet sor, ha Ingatlantulajdonos a járdaépítés anyagköltségét a 

nevére szóló számlával igazolja és a járdának a műszaki leírásnak, szakmai előírásoknak és a Helyi 

Építési Szabályzatnak és OTÉK-nak megfelelő minőségben történő megépítését az Önkormányzat 

Beruházási Osztálya teljesítésigazolás kiállításával igazolja. Ingatlantulajdonos kijelenti, hogy jelen 

megállapodás 2. és 3. pontjában rögzített jogszabályi előírásokat megismerte és azokat betartja.  

 

4./Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodás aláírása egyben a fenti számú 

rendelet szerinti igénybejelentésnek is minősül. Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a 

jelen megállapodásban rögzített járdaszakaszt 3 hónapon belül nem építi meg, úgy jelen megállapodás 

hatályát veszíti. Ez esetben a járdaépítés költségeinek megtérítését új megállapodás megkötésével 

igényelheti abban az esetben, ha az ehhez szükséges fedezet az önkormányzat költségvetésében 

rendelkezésre áll.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

Göd, ……..………………  

 

 

 

 

…............................. 

Ingatlantulajdonos 

 

 

………………………… 

Polgármester 

Göd Város Önkormányzata képviseletében 

 

 

B) Megállapodás 
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Amely létrejött egyrészről: …………………………………………………………., 

………………………………………………………………………... szám alatti ingatlantulajdonos 

 

 

és Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: ……….. Polgármester) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

 

1./ Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy saját tulajdonát képező, 213… Göd, …....utca.... 

számú ingatlan előtt, jelen megállapodás aláírásától számított legkésőbb 3 hónapon belül saját költségén 

és felelőssége mellett járdát épít  az alábbi műszaki előírásoknak megfelelően: 

 

Burkolat típusa:  

- térkő 

 

 

Műszaki előírások: 

a) Gyalogos forgalom alá: 

 tükör kiemelés 15 cm vastagságban, 

 10 cm vastag homokos kavics, vagy zúzottkő alap készítése tömörítéssel, 

 4 cm vastag kétszer rostált ágyazó réteg 

 6 cm vastagságú szürke térkő burkolat készítése, kvarchomok kiöntéssel, a burkolat 

felületének egyengetése vibrálással, 

 5x20x100 -as kerti szegély beépítése C12-24 FN szegély támasztó betonba 

 a kitermelt föld elterítése, vagy elszállítása. 

 

 Az építés során az alábbi műszaki követelményeket kell betartani: 

 a járda oldalesésének 1,5 -2,5%-osnak kell lennie a közút felé 

 amennyiben az utcán ki van építve a vízelvezető árok, illetve csapadékvíz csatorna, akkor az 

épület lefolyócsatornáját a járdaszint alatt lehet bekötni a csapadékvíz-elvezető rendszerbe. 

 amennyiben az utcán csak szikkasztó árok van, abba tilos az épület lefolyó csatornáját 

bekötni, 

 a járda hosszesésének az ingatlan hosszában egyenletesnek kell lennie, 

 a járda nyomvonalában lépcső, bukkanó, csapadékvíz megvezető, vápa, stb. nem lehet, 

 az utcában kialakult járda szintekhez kell igazítani az elkészítendő járdát, követve a közút 

hosszesését, 

 a járda építése után a járdapadkát 3 %-os oldaleséssel kell kialakítani, 

 a járda szélességét a szomszédos járdák szélességéhez kell igazítani.  

 

Járdaépítésnek minősül az ingatlan előtti, szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd 

burkolattal (beton, térkő) történő ellátása. 

 

2./Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra is, hogy a járdaépítés során a Helyi Építési Szabályzat és 

az OTÉK (253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet) előírásait, valamint a balesetvédelmi és munkavédelmi 

szabályokat betartja, az általa megépített járdaszakaszt jelen megállapodással az Önkormányzat 

Beruházási Osztályának műszaki átvételét követő nappal térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába 

és használatába adja.  

 

3./ Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a járdaszakasz jelen 

megállapodásban rögzített, valamint Göd Város Önkormányzatának a magánszemélyek kivitelezésében 
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közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. ( V. 27.) sz. Önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelő megépítése esetén a rendelet 2. §-ában foglaltak szerint az 

Ingatlantulajdonos által a járdaépítésre fordított anyagköltségét vagy annak egy részét kiegyenlíti az 

alábbiak szerint: 

 

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet 1. sz. mellékletében felsorol közutak és 

terek mentén, térkő burkolattal ellátott járda 

esetén 

Az anyagköltség 100 %-át, de legfeljebb m2-enként 

bruttó 10.400,- Ft-ot. 

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt 

közutak és terek tekintetében építendő térkő 

burkolatú járda esetén  

Az anyagköltség 70 %-át, de legfeljebb m2-

enként bruttó 7.300,- Ft-ot. 

A 16/2010.(V. 27.). számú önkormányzati 

rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt 

közutak és terek tekintetében építendő beton 

burkolatú járda esetén  

Az anyagköltség 100 %-át, de legfeljebb m2-enként 

bruttó 5.400,- Ft-ot. 

 

Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet sor, ha Ingatlantulajdonos a járdaépítés anyagköltségét a 

nevére szóló számlával igazolja és a járdának a műszaki leírásnak, szakmai előírásoknak és a Helyi 

Építési Szabályzatnak és OTÉK-nak megfelelő minőségben történő megépítését az Önkormányzat 

Beruházási Osztálya teljesítésigazolás kiállításával igazolja. Ingatlantulajdonos kijelenti, hogy jelen 

megállapodás 2. és 3. pontjában rögzített jogszabályi előírásokat megismerte és azokat betartja.  

 

4./Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodás aláírása egyben a fenti számú 

rendelet szerinti igénybejelentésnek is minősül. Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a 

jelen megállapodásban rögzített járdaszakaszt 3 hónapon belül nem építi meg, úgy jelen megállapodás 

hatályát veszíti. Ez esetben a járdaépítés költségeinek megtérítését új megállapodás megkötésével 

igényelheti abban az esetben, ha az ehhez szükséges fedezet az önkormányzat költségvetésében 

rendelkezésre áll.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

Göd, ……..………………  

 

 

 

 

…............................. 

Ingatlantulajdonos 

 

 

……………………. 

Polgármester 

Göd Város Önkormányzata képviseletében 

 

 

C) Megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről:.........................................szám alatti lakos, mint a   2131  Göd, ……….. utca 

……. szám alatti ingatlan tulajdonosa, 

 

és Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: ……………. 

Polgármester) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 
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1./ Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy saját tulajdonát képező, 213… Göd, …....utca.... 

számú ingatlan előtt, jelen megállapodás aláírásától számított legkésőbb 3 hónapon belül saját költségén 

és felelőssége mellett járdát épít  az alábbi műszaki előírásoknak megfelelően: 

 

Burkolat típusa:  

- beton 

 

 

Műszaki előírások: 

a) Gyalogos forgalom alá: 

- a járda megépítése előtt a szintek kitűzése, 

- tükör kiemelése - a járdaszintjéhez számított szükséges mértékben 

- 10 cm vastag kavicságy készítése tömörítéssel, 

- zsaluzat készítése a betonozáshoz, és 1-1,5 méterenként (a teljes hosszúság arányos elosztásának 

figyelembe vételével) dilatációs léc elhelyezése a betonvastagság teljes keresztmetszetében,  

- 10 cm vastag C16 minőségű kavicsbeton készítése (300 kg. cement/m³ adagolással) 

tömörítéssel, felületi cementszórás erősítéssel, és csúszásmentes felület (dörzsölt) kialakítással, 

él-simítással, 

- a kitermelt föld elterítése, vagy elszállítása, 

- a beton felület utókezelése (locsolás) 7 napon keresztül. 

 

 A kavicsbeton járda szerkezete a gépkocsi bejárónál a teherbírás érdekében 30 cm 

vastagságban készül, amelyből 15 cm vastag a kavicságy, 15 cm vastag a C 16 minőségű 

beton, (300 kg. cement/m³ adagolással) amely 150x150x40 milliméter lyukméretű 

hegesztett síkháló betéttel kerül megerősítésre. 

A gépkocsi bejáróknál csak a járda szélességének megfelelő terület kerül finanszírozásra, a járda és az 

az út közötti terület nem. 

 

b) Az építés során az alábbi műszaki követelményeket kell betartani:  

- a járda oldalesésének 2-2,5%-osnak kell lennie a közút felé, 

- a gépkocsi bejárókban a kapubejárat tengelyvonalától mindkét irányban 1,5 – 1,5 méteres 

hosszban a járda teherbírását kötelező megnövelni 30 cm, vastagságban, 

- amennyiben az utcán van kialakítva vízelvezető árok, illetve csapadékvíz csatorna, akkor az 

épület lefolyócsatornáját a járdaszint alatt kell bekötni a csapadékvíz-elvezető rendszerbe. 

- amennyiben az utcán csak szikkasztó árok van, abba tilos az épület lefolyó csatornáját bekötni, 

- a járda hosszesésének az ingatlan hosszában egyenletesnek kell lennie, 

- a járdának az utcában kialakult járda szintekhez kell igazítani az elkészítendő járdát, követve a 

közút hosszesését, 

- a járda építése után a járdapadkát 5%-os oldaleséssel kell kialakítani, 

- a járdafelületnek síknak, egyenletesnek, és csúszásmentesnek kell lennie, 

- a járda oldaléleit le kell simítani, 

- a járda szélességét a szomszédos járdák szélességéhez kell igazítani – amelynek méretét az 

anyag számvetés tartalmazza, – de minimum 1 méternek kell lennie. 

 

Járdaépítésnek minősül az ingatlan előtti, szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd 

burkolattal (beton, térkő) történő ellátása. 

 

2./Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra is, hogy a járdaépítés során a Helyi Építési Szabályzat és 

az OTÉK (253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet) előírásait, valamint a balesetvédelmi és munkavédelmi 
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szabályokat betartja, az általa megépített járdaszakaszt jelen megállapodással az Önkormányzat 

Beruházási Osztályának műszaki átvételét követő nappal térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába 

és használatába adja.  

 

3./ Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a járdaszakasz jelen 

megállapodásban rögzített, valamint Göd Város Önkormányzatának a magánszemélyek kivitelezésében 

közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. ( V. 27.) sz. Önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelő megépítése esetén a rendelet 2. §-ában foglaltak szerint az 

Ingatlantulajdonos által a járdaépítésre fordított anyagköltségét vagy annak egy részét kiegyenlíti az 

alábbiak szerint: 

 

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet 1. sz. mellékletében felsorol közutak és 

terek mentén, térkő burkolattal ellátott járda 

esetén 

Az anyagköltség 100 %-át, de legfeljebb m2-enként 

bruttó 10.400,- Ft-ot. 

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt 

közutak és terek tekintetében építendő térkő 

burkolatú járda esetén  

Az anyagköltség 70 %-át, de legfeljebb m2-enként 

bruttó 7.300,- Ft-ot. 

A 16/2010.(V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt 

közutak és terek tekintetében építendő beton 

burkolatú járda esetén  

Az anyagköltség 100 %-át, de legfeljebb m2-

enként bruttó 5.400,- Ft-ot. 

 

Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet sor, ha Ingatlantulajdonos a járdaépítés anyagköltségét a 

nevére szóló számlával igazolja és a járdának a műszaki leírásnak, szakmai előírásoknak és a Helyi 

Építési Szabályzatnak és OTÉK-nak megfelelő minőségben történő megépítését az Önkormányzat 

Beruházási Osztálya teljesítésigazolás kiállításával igazolja. Ingatlantulajdonos kijelenti, hogy jelen 

megállapodás 2. és 3. pontjában rögzített jogszabályi előírásokat megismerte és azokat betartja. 

 

4./Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodás aláírása egyben a fenti számú 

rendelet szerinti igénybejelentésnek is minősül. Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a 

jelen megállapodásban rögzített járdaszakaszt 3 hónapon belül nem építi meg, úgy jelen megállapodás 

hatályát veszíti. Ez esetben a járdaépítés költségeinek megtérítését új megállapodás megkötésével 

igényelheti abban az esetben, ha az ehhez szükséges fedezet az önkormányzat költségvetésében 

rendelkezésre áll.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

Göd, ……………………………. 

  

…............................. 

Ingatlantulajdonos 

…………………………. 

Polgármester 

Göd Város Önkormányzata képviseletében 
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3. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Markó József dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év május hó 30. 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

11. napirendi pont: A Településellátó Szervezet és intézményei pótelőirányzatai 

 

Markó József: Felkéri dr. Pintér György alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

dr. Pintér György: A közalkalmazottak részére cafeteria-juttatás kifizetéséhez pótelőirányzat biztosítását 

kéri. 

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolja 

elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

 

96/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy az alábbi pótelőirányzatokat engedélyezi cafetéria juttatás kifizetéséhez: 

 

- Településellátó Szervezet: 4 035 000 Ft 

- Gödi Szivárvány Bölcsőde: 1 654 350 Ft 

- Gödi Kastély Óvoda:  2 713 538 Ft 

- Gödi Kincsem Óvoda: 2 410 913 Ft 

- Gödi Alapszolgáltatási Központ: 807 000 Ft 

- Göd Városi Könyvtár: 201 750 Ft 

- József Attila Művelődési Ház: 322 800Ft. 
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Forrás:  Feladattal nem terhelt működési tartalék 

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

gazd. és jogi ig.h., intézményvezetők 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Pintér György: A következő téma a gázszolgáltatás díjának megemelkedése. A kiküldött anyag 288-

289. oldalán olvasható. Az Önkormányzat új partnerrel kötött szerződés. A világpiaci árak folyamatosan 

emelkednek. Ez a fűtési szezon elhúzódott, sok intézményben még májusban is fűteni kellett. 

Pótelőirányzat biztosítását kéri az intézményeknek a gázdíj-számlák kifizetésére, mely kizárólag csak 

erre használható fel. Az előterjesztésben intézményi bontásban olvasható.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolja 

elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

97/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy  

- a Településellátó Szervezet részére 2 500 ezer forint 

- a Gödi Szivárvány Bölcsőde részére 1 450 ezer forint 

- a Gödi Kastély Óvoda részére 2 050 ezer forint 

- a Gödi Alapszolgáltatási Központ részére 400 ezer forint 

- a Göd Városi Könyvtár részére 200 ezer forint 

- a József Attila Művelődési Ház részére 950 ezer forint 

 

pótelőirányzatot biztosít a gázdíjak 2019. évi pénzügyi teljesítéséhez. 

  

Forrás:  Feladattal nem terhelt működési tartalék 

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

gazd. és jogi ig.h., intézményvezetők 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Pintér György: A kiküldött anyag 292. oldalán olvasható a következő előterjesztés. 2018-ban döntött 

a Képviselő-testület, hogy a Kastély Óvodában elhelyezésre kerüljön egy klímaberendezés, azonban ez a 

klíma csak 2019-ben került beszerelésre. Pótelőirányzat biztosítása szükséges a Kastély Óvoda Fácán 

Óvodaegysége számára.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolja 

elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  
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A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

98/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Kastély Óvoda részére 309 ezer forint pótelőirányzatot biztosít 1 db 

klímaberendezés beszerzésére. 

 

Forrás:  Tartalékok – Beruházási tartalék  

Felelős:  dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán gazd. és jogi ig.h., Karaszek 

Ernőné óvodavezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

dr. Pintér György: A kiküldött anyag 295. oldalán található a következő előterjesztés. A Településellátó 

Szervezetnél idéntől működne egy 4 fős brigád, mely közterületi karbantartási munkákat fog ellátni. 

Közalkalmazotti státuszban kerülnek foglalkoztatásra. Június 1-től kerül bevezetésre. Év végén felmérik, 

hogy hogyan működik ez a csoport.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolja 

elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

 

99/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy jóváhagyja a Településellátó Szervezet részére az alábbi előirányzatok biztosítását:  

 

- 4 fő közterületeken kisegítő és takarítói feladatokat ellátó álláshely létrehozása 

- 4 800 ezer forint bér, valamint 936 ezer forint közterhek fedezetére 

 

Forrás:  Tartalékok - feladattal nem terhelt tartalék 

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

gazd. és jogi ig.h. 

Határidő:  azonnal 

 

 

12. napirendi pont: Beck Ö. Fülöp tér egyirányúsítása 

 

Markó József: Felkéri Popele Juliannát, ismertesse az előterjesztést.  

 

Popele Julianna: A Városfejlesztési Bizottság javasolta a Beruházási Osztálynak, hogy a Beck Ö. Fülöp 

térre ne lehessen behajtani a vasúti átjáró irányából. A Beruházási Osztály elfogadta, 

közlekedésbiztonsági szempontból indokolt és szükséges.  
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Markó József: A környék lakóival történt egyeztetés? 

 

Popele Julianna: Nem. 

 

Markó József: Ebből lesznek reklamációk. 

 

Popele Julianna: Nincs lakó ezen az útszakaszon.  

 

Kovacsik Tamás: A Beck Ö. Fülöp térre a bekanyarodás a Nemeskéri út irányából, ha érkezik az autós, 

akkor veszélyes, mert ha ott épp jönnek szemben, akkor nem férnek el. Vita alakul ki, ráadásul feltartja a 

forgalmat a Béke úton. Előfordulhat, hogy autósok a síneken rekednek ez miatt.  

 

Markó József: Így már érthető. Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

100/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

közútkezelői hatáskörben úgy dönt, hogy Göd város területén az alábbi forgalmirend-módosítást 

vezeti be: 

 

1. A Beck Ö. Fülöp teret a József Attila utca irányából a Béke út felé egyirányúsítja, 

amelyhez szükséges közúti jelzőtáblákat ki kell helyezni.  

2. A József Attila utca felől a parkolóba egy egyirányú forgalmú út, valamint a Béke út 

irányából egy behajtani tilos jelzőtáblát kell kihelyezni. 

3. Az előjelzés érdekében a Béke útra a csomópont elé mindkét irányból ki kell helyezni egy-

egy kötelező haladási irány egyenesen jelzőtáblát. 

  

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2019. évi önkormányzati 

költségvetésben szereplő dologi kiadások keret terhére biztosítja. 

 

Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály  

Határidő: 2019. július 31. 

 

 

Markó József: A felsőgödi részen a Honvéd sornál is hasonló a probléma. Ugyanúgy feltorlódik a sor. 

Akár itt is el lehetne gondolkodni egy egyirányúsításon.  

 

Lenkei György: Megszavazta, de a KRESZ szabályai szerint, addig nem hajthat az autós a sínekre, míg 

meg nem győződik arról, hogy át is tud rajta haladni.  

 

13. napirendi pont: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása – pályázat 

 

Markó József: Felkéri Popele Juliannát, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Popele Julianna: Az idei évben is kiírásra került a „Kompok, révek fenntartásának, felújításának 

támogatása” című pályázat. A mostani pályázat benyújtását az alsógödi Duna-parti sétány 
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meghosszabbítására javasolja beadni. A felújítás a révhez vezető járda felújítása térkőburkolattal, töltés 

készítése a Duna-parton, a Jávorka utcától északra, a meglévő járdától a Feneketlen tó vízelvezető 

árkáig. Az utas váróhelyiség jelenlegi fa burkolata kopott, több helyen törött, balesetveszélyes. Továbbá 

a hiányzó faszerkezetek pótlása, cseréje, ablaküvegek cseréje, a váróhelyiség külső és belső felületének 

teljes körű festése, mázolása, belső padok pótlása, csatlakozó járda javítása és az épület körül 50 cm 

szélességű térkőburkolat kialakítása lenne. Az önkormányzati önrész 6 793 881 forint, melyet a 

pályázatok önrésze keret terhére biztosítja az Önkormányzat.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolja 

elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

101/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

jóváhagyja az Innovációs és Technológiai Minisztérium LVF/13997/2019-ITM 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, valamint az utasváró-helyiség felújítása a 

Duna parton, a Jávorka utcától északra az alsógödi révátkelőhöz vezető meglévő járdától a 

Feneketlen tó vízelvezető árkáig járdafelújítás, valamint az utas váróhelyiség felújítása: 

 

Felújítás összes költsége (bruttó): 22 646 270 Ft 

Igényelt támogatás 70%:  15 852 389 Ft 

Önkormányzati önrész 30%    6 793 881 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 6 793 881 Ft-ot a 2019. 

évi költségvetés tartalék előirányzat, pályázatok önrésze 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:   azonnal 
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14. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – pályázat 

 

Markó József: Felkéri Popele Juliannát, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Popele Julianna: Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat 

minden évben kiírásra kerül. Az idei évben az Önkormányzat a Rákóczi Ferenc utca járda burkolat 

felújítása az Alagút utca – Iván Kovács László utca között és a Mikes Kelemen utca – Gutenberg utca 

közötti szakaszára nyújt be pályázatot. Új járda lesz ezen a szakaszon.  

 

Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolja 

elfogadni a Képviselő-testületnek.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

102/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

dönt arról, hogy a 2019. évre meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” pályázaton rész kíván venni. 

 

A támogatási célok közül a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására alcél keretében a „Rákóczi 

Ferenc utca járdaburkolat felújítása az Alagút u. – Iván Kovács László u. között és a Mikes 

Kelemen u. – Gutenberg u. között” tárgyú pályázatot nyújtja be. 

 

Megvalósítás bruttó összege:                             45 329 508,- Ft 

Igényelhető támogatás (75 %, max. 30 millió Ft)                30 000 000,- Ft 

Önrész:                                            15 329 508,- Ft 

 

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 15 329 508,- Ft-ot a 2019. évi költségvetés tartalék 

előirányzat, pályázatok önrésze keret terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Pályázat benyújtására. 

 

Felelős:   Markó József polgármester 

Hivatali felelős:  Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

Határidő:   2019. május 31. 

 

 

15. napirendi pont: Javaslat nemzeti ünnepek alkalmával közterületek zászlózási rendjére 

 

Markó József: Felkéri Kovacsik Tamást, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Kovacsik Tamás: A Településellátó Szervezet vezetői a Városfejlesztési Bizottsághoz fordultak, hogy a 

nemzeti ünnepek alkalmával, mely utcák legyenek fellobogózva. A Bizottság döntött, hogy a Pesti út, a 

Duna út, az Ady Endre út, az Alagút utca egy része és a Munkácsy Mihály utca legyen fellobogózva.  

 

Markó József. A Béke út nem? 
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Kovacsik Tamás: A Béke út és a Termálfürdő út is a felsorolásban volt, de végül anyagi és egyéb 

okokból nem kerültek a listába.  

 

Markó József: A Termálfürdő körút fontos, 100 ember lakik itt. Ide tenni kell. A Béke útra is kellene 

zászlózás az ünnepek alkalmával. Ha nincs tartóberendezés, akkor csináljanak. Az Oázis lakóparkban a 

Kerek erdő úton is lehetne, ez az utca széles, sokan sétálnak ott. A pénzt az Önkormányzat megadja erre. 

A Kálmán utca sincs a felsorolásban? 

 

Kovacsik Tamás: Nincs.  

 

Markó József: A neveleki lakosok itt járnak, ezt az utcát is célszerű lenne fellobogózni.  

 

Kovacsik Tamás: Az eredeti listában benne volt a Kálmán utca is.  

 

Markó József: Javasolja felvenni a listába a Béke utat, a Termálfürdő körutat, a Kálmán utcát és a Csíz 

utcát. A költség nem olyan magas. A Városfejlesztési Bizottság vizsgálja felül a mostani határozati 

javaslatban szereplő listát.   

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

103/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy nemzeti ünnepeinken az alábbi utcákban kerüljenek kihelyezésre nemzeti és városi 

zászlók: 

- Pesti út 

- Duna út 

- Ady Endre út 

- Alagút utca (Nemeskéri-Kiss Miklós utcáig) 

- Munkácsy Mihály utca 

 

Felelős:  Markó József 

Településellátó Szervezet 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

Markó József: A Bozóky tér sincs a felsorolásban. Az előbb említett helyek és utcák központi részei 

Gödnek.  

 

 

16. napirendi pont: Boldogságcseppek Alapítvány támogatási kérelme 

 

Markó József: Lenkei György szót kért, felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Lenkei György: A Szociális Bizottság a saját keretéből támogatja 100000 forinttal a Boldogságcseppek 

Alapítványt. Mivel alapítványról van szó, ezért a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni a támogatást. A 

Boldogságcseppek Alapítványt Szőke Krisztina vezeti. Önzetlenül és hatalmas energiával segít a 

rászorulókon. Példaértékű a munkája. Felkéri a Képviselő-testületet, hogy hagyják jóvá a támogatást.  
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Markó József: Megköszöni Lenkei György szavait. Felkéri a képviselőket szavazásra.  

 

A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

104/2019. (V. 29.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

jóváhagyja a Boldogságcseppek Alapítvány (székhelye: 2131 Göd, Alkotmány utca 6., adószám: 

19037181-1-13, képviseli: Szőke Krisztina) részére 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint támogatási 

összeg kifizetését, melyet rendezvények szervezésére és lebonyolítására használhat fel.  

 

Fedezete: 2019. évi „Szociális Bizottság saját kerete” költségvetési sor 

 

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

Határidő: azonnal 

 

 

Egyebek I.: Göd városában előforduló vaddisznók 

 

Markó József: Átadja a szót Csányi József képviselő úrnak.  

 

Csányi József: Megköszöni a szót. A lakóközösség jelezte, hogy a Jegenye utca végén a vízmű 

zsilipénél néhány vaddisznó volt fellelhető. Feltúrták a környéket. Derék magasságú fű van itt ezen a 

részen, ebben jól el tudnak bújni a vaddisznók. Több kutyasétáltató lakót is megzavartak. Kétségtelen, 

hogy van a közelben rejtekhelyük. Véleménye szerint jelezni kellene ezt a vízügynek és a 

vadásztársaságnak. Valami megoldás szükséges. 

 

Markó József: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó megtalálja rá a megfelelő törvényes megoldást.  

 

Szabó Csaba: Amikor a Városfejlesztési Bizottság elnöke volt, hasonló eset volt. A mezőőrrel kell 

felvenni a kapcsolatot. A belterületen nem lehet állatot kilőni. A megoldás az lehet, ha az aljnövényzet 

levágásra kerül.  

 

Markó József: Nem volt még baleset, reméli, hogy nem is lesz.  

 

 

Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Markó József        dr. Szinay József  

         polgármester              címzetes főjegyző  

 


