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J EG Y ZŐ K Ö N Y V  

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2019. 

május 28-án, 10 órakor kezdődő munkaterv szerinti, nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal 
üléstermében. 

 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Dr. Megyery Csaba és Pappné Pattke Mária jelezte távolmaradását) 
 
Tárgy: a bizottság rendes –nyílt - ülése 
 
Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag van jelen. 
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról és azok sorrendjéről. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatot és az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását:  
 
Napirendi pontok: 

 
1) A magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések 

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

2) Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása – pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

 
3) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – pályázat 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 
 

4) 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 

5) A 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 

6) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
7) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsöne visszafizetési 

határidejének módosítása 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 

8) Tájékoztató a 2018. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
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9) A Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 
10) A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
11) A Településellátó Szervezet és intézményei pótelőirányzatai 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1. napirendi pont: A magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések 

költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) sz. Ök. rendelet módosítása 
 
Popele Julianna: A járdaépítések költségviseléséről szóló rendeletet frissíteni szükséges. Az 
anyagköltségek változtak az utóbbi években. A térítési díjakat meg kell emelni. Három típusú támogatást 
érint a módosítás. Térkő burkolatú járda építése esetén az anyagköltség 100 %-át, de legfeljebb m2-enként 
bruttó 10.400,- Ft-ot; térkő burkolatú járda építése esetén az anyagköltség 70 %-át, de legfeljebb 
m2-enként 7.300,- Ft-ot; beton burkolatú járda építése esetén az anyagköltség 100 %-át, de legfeljebb 
m2-enként 5.400,- Ft-ot. 2010-ben voltak meghatározva utoljára az árak, azóta az építőanyagok árai 
erőteljesen megnövekedtek.  
 
dr. Szinay József: Mekkorák voltak ezek az összegek? 
 
Popele Julianna: Nem emlékszik pontosan. Az első két javaslat az képviselői indítványra került bele a 
rendeletbe. Az első két javaslat között a különbség, hogy azoknak a lakosok kapnak 100 %-os támogatást, 
aki azokban az utcákban laknak, ami a rendelet mellékletében szerepel, ugyanis ezekben az utcákban csak 
térkő burkolatú járda kialakítása a megengedett. A mellékletben szereplő utca felsorolás beépítésre került 
a rendeletbe.  
 
dr. Pintér György: A költségvetésbe nem került átvitelre. Magasabb a küszöb. Természetesen mindenki 
megkapja a megfelelő támogatást. Ez egy felülről nyitott keret, ha nem lesz elég a beruházási tartalékból 
kerül kiegészítésre. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

62/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt.  
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2019. (…..) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 
16/2010.(V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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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: 
 

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 
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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) 
 
 

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 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 
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 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 
közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló ….. rendelettel módosított 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 …………. 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 …………. 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 …………. 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.  
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Szerződő felek jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  
 
Göd, ……..………………  
 
 

 
 

…............................. 
Ingatlantulajdonos 

 
 
………………………… 
Polgármester 
Göd Város Önkormányzata képviseletében 
 

 
 

B/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 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.  
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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 
közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló ….. rendelettel módosított 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 …………. 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 …………. 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 …………. 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 
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Göd Város Önkormányzata képviseletében 
 

 
 

C/Megállapodás 
 
Amely létrejött egyrészről:.........................................szám alatti lakos, mint a   2131  Göd, ……….. utca 
……. szám alatti  Ingatlantulajdonosa, 
 
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:  

- 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, 
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- 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 
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 ….. rendelettel módosított 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 …………. 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 …………. 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 …………. 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, ……………………………. 
  



87 
 

…............................. 
Ingatlantulajdonos 

…………………………. 
Polgármester 
Göd Város Önkormányzata képviseletében 
 

 
 

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 … hó ... napján 
kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

2. napirendi pont: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása – pályázat 
 
Popele Julianna: Minden évben kiírásra kerül a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásáról 
szóló pályázat. Több éve pályázik rá az Önkormányzat. A felújítás a révhez vezető járda felújítása térkő 
burkolattal, 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. 
A hiányzó fa szerkezetek pótlása, cseréje, ablaküvegek cseréje, a váróhelyiség külső és belső felületének 
teljeskörű festése, mázolása, belső padok pótlása, csatlakozó járda javítása és az épület körül 50 cm 
szélességű térkő burkolat kialakítása. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

63/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
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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 utas váróhelyiség 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 
 
 

3. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – pályázat 
 
Popele Julianna: Minden évben kiírásra kerül ez a pályázat. 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. A megvalósulás jövő évben történik meg, ez 
a reális esély. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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64/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek  
 
Göd Város Képviselő-testület 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 járda burkolat 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. 
 
Hivatali felelős:  Popele Julianna  
Határidő:   2019. május 31. 
 
 

4. napirendi pont: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Kovács Krisztina: A március Képviselő-testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a 2018. évi rendelet 
módosításról. Egy technikai dolog miatt ismét módosítani szükséges a 2018. évi költségvetési rendeletet. 
Az intézményi kifizetést kell korrigálni egy végkielégítés miatt. A bérfinanszírozás előirányzata került 
lecsökkentésre. Az Államkincstárnál ezek a végleges számok. A főösszeg nem változott.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

65/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi rendelet módosítást elfogadásra: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …. /2019. (….) önkormányzati rendelete  
Göd Város Önkormányzat 6/2018. (II. 27.) számú költségvetési rendeletének módosításáról  
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 6/2018. (II.27.) számú rendeletét (továbbiakban: R): 
 

 
1.§ 

 
 
 
 A R 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
. 

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. § 

 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

 
Markó József 
polgármester 

dr. Szinay József 
címzetes főjegyző 

 
 

5. napirendi pont: A 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása 
 
dr. Pintér György: A kiküldött előterjesztés 76. oldalán található a szöveges rész. A golf pálya és a 
Samsung miatt új elemek kerültek a zárszámadásba. 300 millió forint felhalmozási céllal hitelt vett fel az 
Önkormányzat a golf pálya megvásárlásához. 50 hektárnyi területet sikerült ezáltal megvásárolni, ami 
hatalmas dolog a város életében. Likviditási probléma nem volt. Ellátási feladat nem volt. A város jól 
működött. Az Önkormányzat folyószámláin van pénz. Az adóbevételek teljesültek. A decemberi 
adófeltöltés után jövő év elején látjuk meg, hogy az adóbevételek hogyan alakultak. A költségvetés 
rendben van. A Samsung projektet próbálják minél önállóbb történetté alakítani, hogy a mindennapi 
költségvetést és a mindennapi életet kevésbé befolyásolja. A Településellátó Szervezet beszámolója az 
előterjesztés végén olvasható. Volt egy elfogadott költségvetés és végrehajtás.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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66/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

6. napirendi pont: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának 
elfogadása 

 
dr. Pintér György: Az önkormányzati tulajdonban lévő Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága elfogadta a Kft. beszámolóját. Ez a napirend összefügg részben a következő 
napirenddel. A Kft. nagy erőfeszítésekkel működteti a hulladékgazdálkodási rendszert. A FKF Zrt.-nek 
lett az alvállalkozója. A nagy központi hulladékgazdálkodási holdingnak fizet. Nem minden elemében 
sikertörtének a Kft. elmúlt időszaka. Más településekkel ellentétben itt Gödön nem volt semmilyen 
fennakadás a hulladékelszállításban. A kiosztott anyag 92. oldalán a hulladéktípusok találhatók tonnában. 
A zöldhulladék és a szelektív hulladék mennyisége növekszik. A Kft. mérlege pozitív. Jelentős a 
mérlegfőösszeg. A kiadást és a bevételt sikerült kiegyenlíteni. A nyereséget eredménytartalékba helyezik.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

67/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:  
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja  

a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cím: 2131. 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.  Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  ügyvezetők, jegyző, polgármester 
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7. napirendi pont: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsöne visszafizetési 
határidejének módosítása 

 
dr. Pintér György: 30 millió forint tagi kölcsön nyújtott az Önkormányzat a Gödi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-nek. A visszafizetés nehézkes. Bevétel nem sok érkezett a Kft.-hez, ha érkezik is késve. A 
kiadások pedig folyamatosan jelentkeznek például munkabér és üzemanyag formájában. Elő kell 
finanszírozni a Kft.-nek.  
 
Szabó Csaba: Reméli, hogy hamarosan rendeződik ez a helyzet és a hulladékgazdálkodási holding rendezi 
a helyzetet.  
 
dr. Pintér György: Csúszás van a rendszerben a dolgozókat pedig ki kell fizetni. A holding nem fizet előre.  
 
Szabó Csaba: Előreláthatólag várható, hogy a Kft. a közeljövőben visszafizeti a tagi kölcsönt? 
 
dr. Pintér György: Igen. Több dolog van, ami befolyásolja. 4,5 hónap múlva választás. Az egyik opció, 
hogy egyenlőre marad ez a helyzet, hogy a tagi kölcsön fennmarad, és maximum félévente hosszabbít a 
Képviselő-testület. A másik megoldás, hogy a Kft. tőkéjét meg kell emelni ennyivel. Évek óta egy 
hulladékudvar kialakításán gondolkoznak. A jelenlegi határozati javaslat egy időre megoldja a tagi 
kölcsön visszafizetésének problémáját.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

68/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
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. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző  
 

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

tapasztalatairól 
 
dr. Szinay József: A Képviselő-testület elfogadta, hogy 9 témában végezzen a belső ellenőr vizsgálatot az 
Önkormányzatnál és intézményeinél. A vezetői összefoglalóban az egyik legfontosabb rész, hogy az 
ellenőrzések során nem találtak olyan súlyos szabálytalanságot vagy hiányosságot, mely büntető, 
szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kellett volna kezdeményezni. Számos 
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észrevételt tett a belső ellenőr a vizsgálat során. Szinte kizárólag technikai észrevételek tett. Például 
szabályzatokat kell aktualizálni. A Gödi Termálfürdővel kapcsolatban felvetette, hogy szükséges-e a 
biztonsági szolgálatot folyamatosan fenntartani. Szintén a Gödi Termálfürdőnél megjegyezték, hogy több 
figyelmet fordítsanak a vásárlók könyvébe történő bejegyzésekre, reagáljanak ezekre megfelelően. 
Nyilván fontosan ezek a bejegyzések, de az Önkormányzat gazdálkodását nem befolyásolják. Munkaruha 
témában felvetették, hogy ez így nem megfelelő. Az intézményi munkaruha igényeket megvizsgálták. A 
közalkalmazotti fizetés realitásait ismerve megmarad ez a keret, de más módon. Hasonló összeggel 
megemelésre kerül a közalkalmazottaknak a cafeteria összege. A közbeszerzéseket is vizsgálta a belső 
ellenőr, itt praktikusági javaslatot tett, mellyel az önkormányzat nem ért egyet. A közbeszerzéseket a 
Nemzeti Állami Számvevőszék ellenőrzi és ők mindent rendben találnak, semmit sem kifogásoltak. A 
belső ellenőr e felvetését még megvitatják.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

69/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek megtárgyalta a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést és javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Felelős:  Szabó Csaba PEKJB elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 

9. napirendi pont: A Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
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. Eddig is szűkös 
volt a hely, de így most még két csoporttal kevesebb gyermeket tud felvenni a Kincsem Óvoda. 14 
csoporttal működik jelenleg. Mindenképpen helyet kell találni a gyerekeknek. Az állami tulajdonban lévő 
Kék Duna üdülőt megkapta az Önkormányzat használatra. 2019. május 30-án csütörtökön az 
önkormányzat vezetősége és a Kincsem Óvoda vezetője bejárja a Kék Duna üdülőt, megnézik, hogy mik a 
lehetőségek. Előzetes tájékoztatás szerint van az egyik épületen belül 4 előadó terem, melyből 4 csoportot 
lehetne kialakítani. Versenyfutás lesz az idővel. Ezen a nyáron ki kell mindent alakítani. Minél több 
gyermeket szeretnének elhelyezni. Folyamatosan emelkedik a gyermeklétszám a városban. A 
csoportlétszámok folyamatosan növekednek a helyi óvodákban. Az új telephelyet fel kell venni a Kincsem 
Óvoda Alapító Okiratába 4 csoport számmal, ha és amennyiben ez növekszik, akkor ismételten 
módosítani szükséges az alapító okiratot. Közel 30 gyermeklétszámos csoportok várhatóak. Az új csoport 
kialakítása problémás, ugyanis az óvónői szakma hiányszakma.  
 
Szabó Csaba: A Kék Duna üdülőn belül melyik részt fogják hasznosítani a Kincsem Óvoda számára? 
 
Dr. Nagy Atilla: Az uszoda épületében van egy továbbképző előadó terem. Azért került ez most 
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napirendre, mert a köznevelési törvény szerint május végéig lehetséges alapító okiratot módosítani. A 
szeptemberi módosításokat nem jegyzik be, ez törvényi előírás.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

70/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
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. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

10. napirendi pont: A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása 
 
Dr. Nagy Atilla: A József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratát is módosítani szükséges. Egyik oka, 
hogy új szakfeladat kerültek felvételre néhány évvel ezelőtt óvatossági ráhagyással. Az idő megmutatta, 
hogy melyek azok a kormányfunkciók, melyeket nem hasznosít a Művelődési Ház. Annak idején 
túlszervezés történt. A határozati javaslatban szerepel, hogy melyek kerüljenek törlésre. Egy 
kormányfunkció felvételére szükség van, mert ha bármilyen pályázati forrásra van szükség, akkor ez 
fontos, hogy benne legyen az Alapító Okiratba. A Kincsem Udvarháznak nem volt címe csak helyrajzi 
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szám. A jelenlegi okirat módosításba ez is módosításra kerül, Kincsem park 2.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

71/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:  
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a József Attila Művelődési Ház Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:  
 

7. 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. 

 
8. Fölveszi a következő kormányzati funkciót: 

- 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
 

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

 
E módosítás a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

11. napirendi pont: A Településellátó Szervezet és intézményei pótelőirányzatai 
 
dr. Pintér György: A kiküldött anyag 162. oldalán említett közalkalmazotti ruhapénz bekerült a 
költségvetésbe, ugyanakkor közterhekkel jár. Arra tesz javaslatot, hogy más formában, mégpedig cafeteria 
formájában kerüljön intézményi bontásban kifizetésre. 30000 forintot kapnak fejenként a 
közalkalmazottak.  
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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72/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:  
 

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. 

 
Forrás:  Feladattal nem terhelt működési tartalék 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán 

gazd. és jogi ig.h., intézményvezetők 
 
 
dr. Pintér György: A kiküldött anyag 166. oldalán olvasható az előterjesztés. Pótelőirányzat biztosítását 
kéri az intézményeknek a megemelkedett gázdíjak miatt. Ez a pótelőirányzat kizárólag a megemelkedett 
gázdíjak fedezésére használható. A gázdíjak emelkedésének két oka van, az egyik, hogy elhúzódott a 
fűtési szezon, még májusban is fűteni kellett az intézményekben, a másik, hogy lényegesen rosszabb 
feltételekkel sikerült a gázszolgáltatásra pályázni. Új rendszerben, új partnerrel.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

73/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 

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 
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pótelőirányzatot biztosít a gázdíjak 2019. évi pénzügyi teljesítéséhez. 
  
Forrás:  Feladattal nem terhelt működési tartalék 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán 

gazd. és jogi ig.h., intézményvezetők 
 
 
dr. Pintér György: A kiküldött anyag 170. oldalán olvasható az előterjesztés. Tavalyi évben döntött a 
Képviselő-testület, hogy a Kastély Óvodában klíma telepítését engedélyezi. Ezt már végre is hajtották. 
Számla is van róla. Átemelésre kerül az idei évi költségvetésbe a beruházási tartalék terhére. 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

74/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 

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

Ernőné óvodavezető 
 
 
dr. Pintér György: A kiküldött anyag 173. oldalán található az előterjesztés. A Településellátó 
Szervezetnél idéntől kiépülne egy 4 fős brigád, mely közterületi munkákat fog ellátni. Közalkalmazotti 
státuszban kerülnek foglalkoztatásra. Június 1-től kerül bevezetésre. Év végén felmérik, hogy hogyan 
működik ez a csoport.  
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

75/2019. (V. 28.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Településellátó 
Szervezet részére az alábbi előirányzatok biztosítását:  
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- 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 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr. Preller Zoltán 

gazd. és jogi ig.h. 
 
 
Szabó Csaba megköszöni a tagoknak és a vendégeknek a részvételt és a bizottsági ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Szabó Csaba    Lenkei György 
 elnök    jegyzőkönyv-hitelesítő 


