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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságának 2014. március 17-én, 16.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság soron következő ülése 
 
Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
Az elnök megállapítja, hogy nincs jelen Rakaczki István, dr. Megyery Csaba. 
Távolmaradásukat előre jelezték. A bizottság határozatképes – 5 – bizottsági tag jelen van.    
 
Forró Gábor elmondja, hogy a meghívóban szereplő 4. napirendi pontot anyag hiányában 
leveszi. A bizottság  - 5 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirend levételét.  
 
 
Tervezett napirendi pontok: 
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 

2. „Kincsem istálló és udvarház” felújítása közösségi térré való kialakítása c. 
pályázat benyújtása, önrész biztosítása 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

3. „Kastély Központi Óvoda bővítése 100 férőhellyel” elnevezésű (KMOP-4.6.1-11.-
2012-0040) projekt keretében bútorok beszerzése” közbeszerzési eljárás 
eredményér vonatkozó döntés 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési ov.  
 

4. Szakáts-kert 2014. évi bérleti díjának módosítása 
Előterjesztő: Forró Gábor elnök 

 
5. 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
6. Tájékoztató a 2013. évben történt pénzügyi-,gazdasági ellenőrzések 

tapasztalatairól  
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

7. Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
8. Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
9. Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági ov.  
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10. Helyi bérlakás rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor hatósági ov.  
 
11. Elvi döntés Dunakeszi és Göd városok szociális intézményeinek egyesítéséről 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 
12. Göd, Jósika u. 14-5. sz. ingatlanban található ingó vagyontárgyak tulajdonba 

adási kérelme 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

 
13. Nevelek csatlakozása kapcsán felmerülő földmérési munkák költségeiről 

Előterjesztő: Forró Gábor elnök 
 
14. Reklámtábla rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
15. Kastély Óvoda Alapító Okirat módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
16. Tájékoztató a Kastély Óvoda 2014. évi bérgazdálkodásával kapcsolatban 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 
17. Döntés a Kastély Óvoda 2014. évi engedélyezett közalkalmazotti létszámával 

kapcsolatban  
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester  

 
A bizottság a napirendi pontokat - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
 

45/2014.(V.19.) sz. PEKJB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 2014. 
május 19-i ülésén készült jegyzőkönyvének hitelesítésére Hlavács Judit-ot kéri fel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Forró Gábor elnök 
   Hlavács Judit bizottsági tag 
 
 
A bizottság – 5 -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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Az elnök javasolja, hogy a 2.- és 3. napirendi pontokat a bizottság zárt ülés keretében 
tárgyalja.  
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Lenkei György: A 11. napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy a 8.9 millió forint 
haszon lenne rajta. Gödnek 6,3 millió forint haszna lenne. Viszont az intézményeiben 
elveszítené a kinevezés jogát. A fenntartó Dunakeszi lenne. Ilyen feltételekkel nem javasolja.  
 
Forró Gábor: A jogokat nem lehet átadni?  
 
Lenkei György: Nem. 
 
Hlavács Judit: Nem is volt olyan feladata, ami miatt bele kell szólni? Zita szerint nem 
átlátható. A Kistérség irányítását is át kell variálni. Egyszemélyes döntés kockázatos.  
 
Lenkei György: Gödnek minden szociális területen jól működő rendszere van. Egyedül az 
értelmi fogyatékosok nappali ellátását nem tudja helyben megoldani.   
 
Hlavács Judit: A saját intézményeivel kapcsolatban döntő szava maradjon.  
 
 
Szabó Csaba elhagyja az üléstermet.  
 
 
Az elnök javasolja a „Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 
elfogadását, utána a „Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 
elfogadását”. Továbbá a „2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása” napirendi 
pontot levenni. A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendek 
sorrendjének módosítását.   
 
 

4. napirendi pont tárgyalása: Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013.        
                                                     évi beszámolójának elfogadása  

  
Forró Gábor: Volt már korábban napirenden a téma.  Támogatásról és a támogatott 
tevékenység eredményéről volt szó. A támogatott tevékenységnek eredménye nem lehet. A 
sportcsarnokok fenntartásának nincs eredménye, illetve bérbeadja, aminek van eredménye. A 
szabályozás sem volt világos. A beszámolót javasolja elfogadása, azzal hogy a PEKJB 
javaslatot állít össze hogy az önkormányzat felé érkező elszámolásokat a jövőben hogyan kéri 
beterjeszteni.   
 
Hlavács Judit: A FEB-nek volt hozzáfűzni valója a beszámolóhoz?  
 
Rataj András: Megtárgyalta és a könyvvizsgáló is megnézte az anyagot és nem talált benne 
hibát. A beszámoló a számviteli törvény szerint készült el. Az önkormányzat ezeken kívül 
több kérdést tehet fel. Ez a beszámoló keveredik a támogatással kapcsolatban készített 
beszámolóval. A kettő teljesen más. A könyvvizsgáló a támogatási beszámolót is megnézte. A 
támogatási összeget részfeladatokra kapta. A csarnokok esetében a bér-és energia költségének 
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kifizetéséhez kapták a támogatást. A tavalyi támogatási elszámolások miatt sem kaptak 
észrevételt. Konkrét előírást szeretne kapni, hogyan kell az önkormányzat felé elszámolni.   
 
Hlavács Judit: Fogadja el a beszámolót, a felmerülő többi kérdést tegye a fel a bizottság a 
későbbiek folyamán.   
 
Forró Gábor: A beszámolót május végéig kell benyújtani. A kiszervezett feladatokra a 
támogatásból mennyi ráfordítás történt. A támogatott feladatok esetében látni szeretné az 
ellátott feladatok szerinti bontásban a felhasználást pl.: sportcsarnokok üzemeltetés, 
hirdetőberendezések stb. Az önkormányzat olyan feladatokat nem támogathat, amelyek nem 
nyereségesek. Szakértők bevonását követően újratárgyalja.   
 
Dr. Pintér György: Egyetért elnök úrral. Együtt kellene kidolgozni az elszámolás szabályait.  
A kft. üzleti tervét is el kellene készíteni. Mi az amire támogatást kap. A mostani rendszerben 
minden támogatott tevékenyég. Az üzleti tervet erre az évre javasolja elfogadni.   
 
Rataj András: A kft. gazdasági társaság. A törvény nem írja elő kötelezően, hogy üzleti terv 
szükséges. Ezt közösen dogozzák ki. Az önkormányzat az államháztartási törvény szerinti 
szemléletet folytatja, de a Kft. más törvény hatálya alá tartozik.   
 
Forró Gábor: A BM nyaralóházakat a kft. fogja kezelni?  
 
Rataj András: Haszonbérleti szerződés alapján üzemelteti.   
 
 

46/2014.(V.19.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
2013. évi beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
Dr. Pintér György: Készüljön üzleti terv.  
 
Hlavács Judit: A felügyelő bizottság nem sokat ülésezett. A Kft.-t ezért alapította, hogy 
olcsóbb legyen az üzemeltetés.  A vállalkozó a vállalkozási díjból megcsinálja az üzemeltetést 
és így kevesebbe kerül. Az újság ára nincs beárazva a cég működésébe.   
 
Dr. Pintér György: A Kft. beszámolóját a következő ülésen tárgyalja meg. A beszámolót 
bővítse ki a bizottság által megfogalmazott kérdésekkel.   
 
Forró Gábor: Részletes pénzügyi beszámoló készüljön, különös tekintettel a támogatások 
felhasználására.   
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Kovács Krisztina: A beszámolót január 31-ig kellett beadni. Beszámolóját február 20.-án adta 
le. A beszámoló gyakorlatilag azt tartalmazta, hogy a sportcsarnokokra elköltötte a pénzt. A 
tevékenységgel kapcsolatos kiadást, bevételt nem látja. A feltett kérdésekre nem válaszolt, 
mivel azt mondta ez az Ő magánlevele, nem tulajdonos.  
 
Dr. Pintér György: A bizottság is magához vonhatja a hatáskört.  
 
Forró Gábor: A tavalyi évi beszámolóról várja a válaszokat a bizottság.  
 
Hlavács Judit: A támogatási beszámolót ne fogadja el.   
 
Dr. Pintér György: Bízza meg az osztályvezetőt a bizottság azzal, hogy kérdéseket tegyen fel.  
 
Forró Gábor: Az pénzügyi osztályvezetőt megbízza azzal, hogy állítsa össze a kérdéseket és 
tegye fel őket a könyvvizsgálói jelentés alapján.   
 
Dr. Pintér György: A könyvvizsgáló is jogosnak tartja a kérdéseket.   
 
Forró Gábor: Szerda reggeli ülésre a kérdéssort állítsa össze a pénzügyi osztály vezetője.   
 
Simon Tamás: Milyen tevékenységre fordította, mennyi pénzt költött el stb.   
 
Hlavács Judit: Ki kell tudnia mutatni.   
 
Dr. Pintér György: Milyen általános költségek vannak a működésben.  
 
Kovács Krisztina: Az általános költségek esetében nem tudja, hogyan van megosztva. 
Nyereséges tevékenységet nem támogathat az önkormányzat.   
 
Hlavács Judit: A személyi és tárgyi költségekről kellene egy táblának lennie.   
 
Kovács Krisztina: A tavalyi évben a hulladékgazdálkodási kft. nem tudta felhasználni a 
támogatást, ez ki van mutatva és látszik is a beszámolóból. Ez az összeg visszakerül az 
önkormányzathoz.  
 
 

5. napirendi pont tárgyalása: Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013.  
                                                     évi beszámolójának elfogadása  

 
Kovács Krisztina: Sajátos helyzetben vannak. Egy féle tevékenységet végez, nem kell annyira 
elhatárolni.   
 
Forró Gábor: Tavaly tevékenységet nem folytatott a Kft.   
 

47/2014.(V.19.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2013. évi beszámolóját.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

6. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a 2013. évben történt pénzügyi-  
                                                    gazdasági ellenőrzések tapasztalatiról  

 
Hlavács Judit: Sok javaslatot tettek. Sok olyan ügymenet van ahol nincs kidolgozva, hogy 
hogyan kell haladni. Sok feladat van, amit a jövőben meg kell oldani.  
 
Kovács Krisztina: Utóellenőrzések mindig történnek. Változást kell előidézni, ezekhez 
határidőket kell megszabni.   
 
Hlavács Judit: Mikor vannak az utóellenőrzések? 
 
Kovács Krisztina: A másik évben intézkedési tervet kell készíteni. Az intézmények vezetőitől 
el kell kérni az elkészített intézkedési tervet.   
 
Forró Gábor: Az intézmények intézkedési tervét kéri. A jogszabályi változások miatt nem 
végeztek el sokmindent a poliszban. Hogyan boldogulnak a rendszerrel?  
 
Kovács Krisztina: A törvényi változások miatt nagyon kell figyelni a rendszert. A főkönyvi 
számokat nem aktualizálták. Sok probléma van. Könnyebbséget jelentene, ha a polisz 
támogatná a költségvetés készítését. A másik probléma az Exel-el van. Az operációs rendszer 
sem egyezik. A cellákat szeretné levédeni. A TESZ rendszeresen kitörli a táblákat, a 
képleteket.   
 
Forró Gábor: A poliszba kellene ezt felvinni.   
 
Hlavács Judit: Átmeneti megoldásként meg kellene csinálni az exel tábla levédését.  
 
Forró Gábor: A Poliszt meg kell kérdezni, hogy mikor tudja a rendszer segíteni a költségvetés 
elkészítését. A beszámoló sokkal jobb.   
 

48/2014.(V.19.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadni javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évben történt pénzügyi-,gazdasági 
ellenőrzések tapasztalatairól készült tájékoztatót. A bizottság javasolja az intézményektől 
bekérni a jelentés alapján elkészített intézkedési tervüket.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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7. napirendi pont: Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló   
                                  rendelet módosítása  

 
dr. Kármán Gábor: Két technikai dologról van szó. A 4.§ (3) bek. a 90 napos határidő 30 
napra módosul, mely a segély beadására vonatkozik. A 21.§ c) pontjában, ha 30 nap után 
felszólítás ellenére sem fizeti be a térítési díjat nem vehet igénybe segélyt.   
 
Hlavács Judit: Ha 30 napon belül lehet megszüntetni az ellátást, akkor mikor megy ki  a 
felszólítás? 
 
Dr. Kármán Gábor: Ha pl.: május 31-én nem fizeti be a május havi ellátási díjat, akkor június 
30-án fel lehet szólítani. A fizetési határidő 8-15 nap. Igazából 45 nap alatt lehet megszüntetni 
az ellátást.   
 
Hlavács Judit: Nem a megszüntetés, hanem a felszólítás kezdődik 30 napon belül.   
 
Dr. Kármán Gábor: Harminc napon belül nem lehet megszüntetni az ellátást.   
 
 

49/2014.(V.19.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 8/2004.(III.17.) sz. az önkormányzat által nyújtható 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
 

 
Göd Város Önkormányzatának …./2014 (II….) sz. az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról 

szóló 8/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
A rendelet 4.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  
„A Bizottság a kérelmet elutasítja, amennyiben az ügyfél ugyanazon segély iránt adott be kérelmet, amelynek 
tárgyában a Bizottság már 90 napon belül támogatást nyújtott.” 
 

2.§ 
A rendelet 21.§ c) pontjában szereplő szövegrész az alábbiak szerint változik: 
„c) ha az ellátásért fizetendő térítési díjat az igénybevevő vagy a törvényes képviselő a tárgyhavi befizetés 
időpontjától számított 30 nap után felszólítás ellenére sem fizeti be” 

 
 

3.§ 
Ezen rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba. 
 
 Polgármester Jegyző 

 
 

Határidő: 2014. június 01. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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8. napirendi pont tárgyalása: Helyi bérlakás rendelet módosítása  

 
dr. Kármán Gábor: A rendelet 1996-ban íródott. Az összes szerződést felül kell vizsgálni. 
Szeptemberben egy teljesen új rendeletet kell alkotni. Rövidebb rendeltet alkotna, az 
igényeket fel kell mérni. A meglévő helyiségeket is fel kell mérni. Az árakat is emelni kell.   
 
Simon Tamás: Van szükséglakás?  
 
Dr. Kármán Gábor: Szükséglakás már nincsen. A lakások többsége nem összkomfortos.   
 
Forró Gábor: Az egész rendeletet át kell nézni.   
 
Dr. Kármán Gábor: Új rendeletet kell alkotni. Általános rendszert kell kialakítani. A Szociális 
Bizottság elnökének javasolta, hogy adhoc bizottságot állítsanak fel a rendelet elkészítéséhez, 
amelyben minden bizottságból egy tag jelen van.   
 
 

50/2014.(V.19.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek 
bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/1996.(X.30.) sz. Ök. 
rendeletének módosítását az alábbiak szerint:  
 

Göd Város Önkormányzatának …./2014 (V.22.) sz. rendelete  
 az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

szabályokról szóló 19/1996.(X.30.) rendeletének módosításáról  
 

1.§ 
A rendelet 9.§ szövegének helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„(1) Közcélból – pályázat kiírása nélkül – lakás juttatható az Önkormányzat közigazgatási területén működő 
általános iskolák és önkormányzati intézmények vezetői (igazgatói) által kijelölt személyek részére, határozott 
időre szóló bérleti szerződéssel a munkaviszony időtartama alatt. (bérlő-kiválasztási jog)  
 
(2) A lakást, a közcélt, illetőleg az intézményt a Szociális Bizottság jelöli ki. A bérlő személyéről a Bizottság az 
(1) bekezdésben megjelölt intézményvezetők javaslata alapján dönt.  
 
(3) A Szociális Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára - pályázati kiírás nélkül 
– lakást biztosíthat 
a) jóváhagyott településrendezési terv alapján lakás megszüntetése esetén a bérlő végleges kihelyezése 
esetén cserelakás felajánlásával 
b) hatóságilag életveszélyessé nyilvánított lakásban a lakónak az életveszély elhárításának 
időtartamára.” 
 

2.§ 
 
„(1) A rendeletben szereplő Népjóléti és Lakásügyi Bizottság neve Szociális Bizottságra változik 
 
(2) A rendeletben szereplő Településfejlesztési Bizottság neve Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságra változik.” 
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3.§ 
A rendelet 27.§ (1) bekezdése helyére az alábbi táblázatok kerülnek: 
 
„(1)  A lakások bére komfortfokozatnak megfelelően: (*9) (*10) (*11) (*12) 

 

Lakbérek 
 

lakás jellege ( komfort fokozat) Díj/ Ft/m2/hó 

Szükség 30 

komfort nélküli 40 

Félkomfortos 70 

Komfortos 150 

Összkomfortos 1 szobás 250 

Összkomfortos 2 szobás 290 

Albérlők Háza havi bérleti díj 3500 Ft/hó 
 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai 

 
bérlemény címe Jellege bérleti díj Ft/hó 
2132. Göd, Rózsa u. 33. Garázsbérleti díj 12.500 

 
 

4.§ 
Ezen rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni 
kell.  
 
 Polgármester Jegyző 

 
Határidő: 2014. június 01.  
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

9. napirendi pont tárgyalása: Elvi döntés Dunakeszi és Göd városok szociális   
                                                     intézményeinek egyesítéséről   

 
Hlavács Judit: Csak akkor elfogadható az egyesítés, ha másképpen oldja meg az irányítást. 
Nem javasolja olyan szervezet kezébe adni az irányítást, amire nincs rálátásuk. Ha sokkal 
komolyabb szerepet kap Göd az irányításban, akkor lehet megcsinálni az egyesítést.  
 
Forró Gábor: Jegyző úrtól azt az információt kapta, hogy most csak elvi döntést kell hozni.  A 
gödi Alapszolgáltatási Központ vezetője lenne az egyesítetett intézmény vezetője is.  
 
Hlavács Judit: A fenntartó az kistérség lenne, amit a dunakeszi polgármesteri hivatal irányít.   
 
Dr. Kármán Gábor: A két településnek lenne közös intézményrendszere. Szakmailag Gödnek 
nem lenne jó az egyesítés. Gödön a szociális szféra nagyon magasan szervezet. Nagyon sok 
minden adott, jó az intézményrendszer. Szakmai szempontból nagyon át kell gondolni a 
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csatlakozást. Konzultálni kell az ottaniakkal és kiállni Göd érdekeiért. Sok olyan ellátás van, 
amit Göd lát el.  
 
Simon Tamás: 6 millió forint megtakarítást jelent? Ha ez a legfőbb indoka az összevonásnak, 
akkor ez jó megoldás abban az eseten, ha a megtakarítás helyben marad. Ha nem helyi, akkor 
nem az a motivációja?  
 
Forró Gábor: Göd az önként vállalt feladatokat jól művelte. Több információ kell a 
megvalósításhoz.  
 
Hlavács Judit: Meg kell tudni, hogy hány embert lát el, hogyan működne stb. Mindkét 
település érdekében meg kell kérni.  Milyen ellátások vannak ott és milyen ellátások vannak 
itt? Az információk megismerése után lehet elvi döntést meghozni.   
 
Forró Gábor: Elvi támogatást, akkor adja meg, ha több információval rendelkezik. A 
fenntartói jog gyakorlásának egyéb módjait is meg kell vizsgálni.   
 
Simon Tamás: Van egy szolgáltatás, annak van egy költsége. Garancia kell arra, hogy ez a 
szolgáltatás fennmarad és költségmegtakarítást von maga után.   
 
Forró Gábor: Ebben a formában nem javasolja az elvi támogatás megadását. Részletes 
előkészítést javasol.    
 
Hlavács Judit: Korábban jól működött a pedagógiai szakszolgálat, átkerült  a járáshoz és azóta 
nincs megoldva az SNI-s gyermekek foglalkoztatása.   
 
Dr. Kármán Gábor: Ami jó azon ne változtassunk.  
 
 

51/2014.(V.19.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága nem 
javasolja a Képviselő-testületnek Dunakeszi Város Önkormányzata és Göd Város 
Önkormányzata szociális intézményeinek egyesítését.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Markó József polgármester 
  
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

9. napirendi pont tárgyalása: Göd, Jósika u. 14-5. sz. ingatlanban található ingó   
                                                     vagyontárgyak tulajdonba adási kérelme  

 
Forró Gábor: Az ingóságokat kéri véglegese átadásba.   
 
Hlavács Judit: Azt nem kérheti, hogy szállítsa el az ingóságokat a területről.   
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52/2014.(V.19.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzata (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., törzsszáma:731102, 
adóazonosító jele: 15731106-2-13 ., képviseletében eljár: Markó József Polgármester) az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja és 36.§ (6) 
bekezdése alapján, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) 
Korm. rendelet 50.§ -a alapján a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd 
belterület 3255/2 hrsz. alatt felvett, természetben 2131 Göd, Jósika u. 14-5. szám alatti 
„Kivett üdülő” megnevezésű, 1 ha 8391 m2 területű,  önkormányzati tulajdonba adott  
ingatlanban található és a jelen határozat mellékletét képező tárolási nyilatkozatban tételesen 
felsorolt ingó vagyontárgyak  ingyenes önkormányzati 
 

tulajdonba adására 
 
igényt terjeszt elő és kéri az MNV Zrt Igazgatóságát, hogy a felsorolt ingó vagyontárgyakat 
döntésével szíveskedjék ingyenesen Göd Város Önkormányzatának tulajdonába adni. 
 
Felhasználási cél: 
Göd Város Önkormányzata a Göd belterület 3255/2 hrsz-ú ingatlant kizárólag közérdekű, 
ezen belül településfejlesztési, településrendezési, turizmus fejlesztési célokra szeretné 
felhasználni, e terület alkalmas közösségi tér biztosítására,  közművelődési, sport- és 
kulturális feladatok ellátására, sport- szabadidős-, kulturális rendezvények lebonyolítására,  
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére. 
 
A Magyar Állam tulajdonában és korábban a BM Központi Gazdasági Főigazgatóság 
vagyonkezelésében lévő ingatlan 1999-ig üdülőként üzemelt. Az Önkormányzat 2003-ban 
kezdeményezte a városképi és idegenforgalmi szempontból is kiemelt helyen fekvő ingatlan 
újbóli üzembe helyezését, vállalta az ezzel járó költségeket is. A tárgyalások eredményeként 
Göd Város Önkormányzata 2003. augusztus 25-én a Belügyminisztérium Központi Gazdasági 
Főigazgatóságával 9 és fél évre szóló bérleti szerződést kötött az ingatlan bérletére 
vonatkozóan. Ezen szerződés alapján az Önkormányzat vállalta, hogy az ingatlant felújítja, 
üzemelteti, üdülési, kulturális, és egyéb közösségi célokra használja. 
A bérleti jogviszony 2013. január hó 25. napján lejárt. Az Önkormányzat az üdülőingatlanra 
annak átvételét követően 94 millió forintot fordított, továbbá a bérleti szerződés teljes 
időtartama alatt folyamatosan biztosította az üdülőingatlan üzemeltetését, állagának 
megóvását. Az Önkormányzat az ingatlannal olyan területhez jutott, amely a lakosság széles 
körét érintő közösségi, társadalmi, kulturális, szabadidős és sport rendezvények 
lebonyolításának helyszíneként is szolgál. Az Önkormányzat kezdeményezte az állami 
tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba adását, a tulajdonba adásra 2014. április hó 9. 
napján kötött szerződéssel került sor. 
 
Az ingatlanon található fő épületben színházterem helyezkedik el, amely 2003 óta számos 
közösségi, városi rendezvény és kulturális előadás színtere. Az épületet a jövőben is erre a 
célra szeretné a város használni. A városban nincsen ezen kívül további olyan helyiség, amely 
alkalmas lenne 200-300 fő befogadására, ezért ezen ingatlanban kerül sor előadások, 
konferenciák, kulturális és városi események, ünnepségek megrendezésére. 
Az ingatlanon fából készült ún. „apartmanházak” helyezkednek el, amelyeket az 
Önkormányzat felújított. A Duna-parti ingatlanon elhelyezkedő nyaralóházak az elmúlt 
években a nagycsaládosok, a természet közelségét kedvelő turisták kedvelt üdülőhelyévé 
váltak. Az Önkormányzatnak sikerült az elmúlt időszakban a szolgáltatás színvonalát a 
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szálláshely biztosításán túl vendéglátással is bővítenie, amelyhez a konyhai és kiszolgáló 
egységek szintén az ingatlanon belül rendelkezésre állnak. 
 
Az ingatlan szociális célokat is szolgál, évek óta itt kerül sor az Önkormányzat 
intézményének, az Alapszolgáltatási Központnak a szervezésében a gyermekek nyári 
táboroztatására a nyári szünidő szinte teljes időtartamában, ezzel lehetőséget biztosítva arra, 
hogy azon családok gyermekei is zöld övezetben, állandó felügyelet és foglalkoztatás mellett 
töltsék el a nyári szünidőt, akiknek családja családi, szociális körülményei miatt nem 
rendelkezik kellő fedezettel arra, hogy a gyermekük más táborozáson vegyen részt.  A 
Gyermekjóléti Szolgálat ezen a színhelyen rendezi meg a város gyermekei részére évente a 
gyermeknapi rendezvényt, a mikulásbált, a halloween-partyt, továbbá a Göd városában 
működő Lámpás Alapítvány évente itt szervezi a fogyatékosok nyári táborát.  Az 
Önkormányzat Családsegítő Szolgálata ezen ingatlanban nyert elhelyezést és itt fogadja a 
gödi családokat, itt történik az Élelmiszer Banktól származó kb. 1200 főt érintő 
élelmiszeradomány kiosztása. 
A területen sport programok megrendezésére is rendszeresen sor kerül, az ingatlanon salakos 
teniszpálya, ping-pong asztalok találhatóak, itt került megrendezésre a gyermekek részére a 
nyári foci-tábor és a már hagyományosnak tekinthető sárkányhajó verseny  is.  
 
2012. nyarán az Önkormányzat az ingatlan előtti partszakaszon dunai természetes fürdőhelyet 
nyitott, amely egyedülálló a Duna ezen szakaszán. A fürdőhelyhez szükséges pihenőhelyet, 
vizesblokkot és parkolókat az üdülő északi részén lévő épületben és füves területen 
biztosította.  
 
Az ingatlanban található ingó vagyontárgyak  0 Ft nyilvántartási értéken szerepelnek a 
könyvelésben, egyes ingóságok felújításra, korszerűsítésre is szorulnak, azonban az 
Önkormányzat számára mégis jelentős gyakorlati haszonnal bírnak, ugyanis az ingatlanban 
megvalósítani tervezett, illetve az Önkormányzat által az ingatlan tulajdonba adására irányuló 
szerződésben is vállalt kötelezettségek teljesítését segítik elő. 
Az ingóságok között található színházi világítás, színháztechnikai pult, hangfal, függönyök, 
amelyek a kulturális előadások és rendezvények megtartását segítik. Az ingatlan közösségi 
rendezvények céljára történő igénybevételét segítenék az ingóságok között található 
konyhaszekrények, gáztűzhelyek, hűtővitrinek, tárolópolcok stb. 
 
Segítendő feladat:  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1)bekezdése 
szerinti helyi önkormányzati feladatok, így különösen:  
 

-  településfejlesztés; településrendezés, 
- kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
-  szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
-  helyi környezet- és természetvédelem, 
-  sport, ifjúsági ügyek; 

 
Ezt előíró jogszabályi rendelkezés: 
A helyi önkormányzatok jogállásáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 1., 7., 8., 11., 
15. pontjában meghatározott feladatok.  
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Göd Város Önkormányzata azt a nyilatkozatot teszi, hogy vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségeket . 
 
Göd Város Önkormányzata tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. tv. 13.§ (4) és (5) bekezdése szerint nemzeti vagyon tulajdonjogának 
ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek - az állam kivételével - eleget 
kell tennie a következő feltételeknek: 

a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog 
megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően 
köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 

b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. 
(5) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig 

elidegenítési tilalom áll fenn.  
 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy  az ingyenes tulajdonba adással 
kapcsolatos eljárásban az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje és a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, a szerződéseket aláírja.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

 
A bizottság a 13. napirendi pontot leveszi napirendről. A bizottság - 4 – igen, egyhangú 
szavazattal elfogadta.  
 
 
 

14. napirendi pont tárgyalása: Reklámtábla rendelet módosítása  
 
Hlavács Judit: A megállítótáblákkal mi a helyzet? 
 
Dr. Nagy Atilla: Dunakeszi is ezt a megoldást használja, csak saját területre adnak engedélyt.   
 
Hlavács Judit: Az egyforma reklámtábla ötlete jó.   
 
Forró Gábor: A gyakorlati haszna fontos. A végrehajtó apparátusnak nem jó megoldhatatlan 
feladatot adni. Dunakeszi óriásplakátjain sokszor szerepelnek a helyi klubok stb.   
 
Hlavács Judit: Városképi szempontból nem mindegy milyen óriásplakátot lát. Van belőle 
bevétele is. Az ingatlan alapterületétől függ, hogy mekkora lehet az óriásplakát.   
 
Dr. Nagy Atilla: Göd-Újtelepre beérve is kihelyeztek egy óriásplakátot. A határozatok most 
kerültek kiküldésre a megszüntetés véget.   
  
Forró Gábor: A gyakorlat majd módosítja. A telephelyeket jelző tábla piros színű.   
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Dr. Nagy Atilla: Piros alapon fehér tábla lesz.   
 
Hlavács Judit: Nagyobb oszlopra kell az összeset felhelyezni. A 3.§ (5) bek. a közterületre 
történő elhelyezésre, fenntartásra az egy éves időtartamra történő kihelyezést vegye ki. Ne 
kelljen évente meghosszabbítani a hirdetést.  
 
Dr. Nagy Atilla: A hat négyzetméternél nagyobb táblára vonatkozik.   
 
Simon Tamás: Az egy éves időtartam a felülvizsgálat szempontjából érdekes.   
 
Forró Gábor: Hosszabbítani lehet.  
 
Hlavács Judit: Ne kelljen egy év múlva újra engedélyezni.   
 
Forró Gábor: Nem kell lebontani.   
 
Hlavács Judit: Az egy éves időtartamot javasolja kiemelni a szövegből.   
 
Forró Gábor: Az sem lenne jó, ha egyszer engedélyezi a tábla kihelyezését közben a 
tevékenységet befejezi a tábla viszont ottmarad.  
 
Hlavács Judit: Az egy éves időtartam kivételét továbbra is javasolja kivenni a szövegből.  
 
Simon Tamás: Ha kikerül az egy éves felülvizsgálat, akkor mi alapján fogja eltávolítani a 
táblát? Lakossági panasz, esztétika miatt? 
 
Dr. Nagy Atilla: Magánterületen településképi eljárásra lehet hivatkozni.   
 
Simon Tamás: Lakossági panasz alapján meg lehet szüntetni.   
 
Hlavács Judit: A megállítótáblákkal mi lesz? A már meglévő reklámtáblákkal mi a teendő? 
 
Dr. Nagy Atilla: Szeptember végéig kell megcsinálni az új reklámtáblákat. A szabvány most 
készült el, de azt tudták, hogy újat kell csinálniuk.   
 
Hlavács Judit: A lakók nem fognak örülni annak, hogy új reklámtáblát kell csinálniuk.  
 
 

53/2014.(V.19.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági 
javasolja a Képviselő-testületnek a 27/2013.(XI.28.) sz. Ök. rendelet módosítását az alábbiak 
szerint:  
 

___/2014. (V.__) önkormányzati rendelet a hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének, 
elhelyezésének szabályairól szóló 27/2013. (XI.28.) Ök. rendelet módosításáról 

 
1. § (1) A a hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének, elhelyezésének szabályairól szóló 
27/2013. (XI.28.) Ök. rendelet (a továbbiakban röviden: Rendelet) 3. §-a a következő bekezdésekkel 
egészül ki: 
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„(4) 6 m2-nél nagyobb felületnagyságú hirdetőberendezés – így különösen az „europlakát” 
és „avenir” formátumúak -   az (5) bekezdésben foglalt kivétellel csak közterületen, annak 
kezelőjének engedélyével helyezhetők el. 
(5) A (4) bekezdésben meghatározott hirdetőberendezés nem közterületen történő 
elhelyezése illetve fennmaradása a (2) és (3) bekezdésben jelölt eljárásban legfeljebb egy 
éves időtartamra akkor engedélyezhető, ha az a helyet adó ingatlanon végzett kereskedelmi, 
vendéglátó, szolgáltató tevékenységhez közvetlenül kötődő tartalmú. Amennyiben az 
ingatlanon a hirdetett tevékenység megszűnik, vagy a hirdetés tartalma a tevékenységtől 
eltér, a hirdetőberendezést azonnal el kell távolítani.” 

 
(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdésben a 0,5 % százaléka szövegrészben az érték „1 százaléka” szövegre 
módosul. 
 
(3) A Rendelet 5.§-a a következő bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A közúton közlekedők tájékoztatását szolgáló „telephelyek, gazdálkodó szervezetek, 
intézmények jelzése KRESZ tábla” csak a „fehér alapon fekete (nagybetűs) feliratú” kivitelű 
lehet.” 

 
(4) A Rendelet 7. §-ának szövege hatályát veszti, és helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.§ Göd teljes közigazgatási területén 2014. június 1-ét követően új vagy megsemmisült 
példány pótlását jelentő hirdetőberendezés létesítésekor csak az e rendelet mellékletében  
maghatározott méretekben és kivitelekben lehet hirdetőberendezést létesíteni.” 

 
(5) A Rendelet 7. alcímét a „Záró és átmeneti rendelkezések” szöveggel állapítja meg. 
 
(6) A Rendelet 9. §-a a következő bekezdéssel egészül ki: 

(„5) A telephelyek elérését jelző, az 5. § (6) bekezdésben meghatározott kiviteltől eltérő 
közúti táblákat – így különösen a piros alapszínűeket – a (2) bekezdésben meghatározott 
határidőig le kell szerelni.” 

 
2.§ A Rendelet az e (módosító) rendelet  mellékletét képező melléklettel egészül ki. 
 
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 Markó József         dr. Szinay József 
 polgármester        címzetes főjegyző 
 
 

A 27/2013. (XI.28.) Ök. rendelet melléklete 
 

1. Rögzített hirdetőberendezések: 
 
 1.1 Fa kivitel: A két tartóoszlop keresztmetszete négyzetes, oldalmérete legalább 10×10 cm. A 
tartóoszlopot a talajhoz megfelelő méretű, legalább 60 cm mély, legalább C 12KK minőségű beton alaptest 
alkalmazásával szilárdan és tartósan kell rögzíteni, terepszint feletti magassága 2 m vagy 3 m lehet. A két 
tartóoszlop egymás felé eső felületeinek egymástól mért távolsága 120 cm. A hirdetmény elhelyezésére szolgáló 
felület tömör kivitelű, legalább 2,5 cm vastagságú. A hirdetőfelület alsó szegélye nem lehet a terepszinttől 
mérten 1 m-nél alacsonyabban. A hirdetőberendezés felszíni részeinek anyaga cseresznye színre pácolt, 
kétrétegű színtelen lakkal kezelt fa. A hirdetőberendezésen a „Göd” felirat vésett kivitelű. Megjelenésének az 1. 
ábrát kell követnie. 
 
 1.2 Fém kivitel: A két tartóoszlop legalább 3” átmérőjű, legalább 2 mm falvastagságú acélcső. 
tartóoszlopot a talajhoz megfelelő méretű, legalább 60 cm mély, legalább C 12KK minőségű beton alaptest 
alkalmazásával szilárdan és tartósan kell rögzíteni, terepszint feletti magassága 2 m vagy 3 m lehet. A két 
tartóoszlop egymás felé eső felületeinek egymástól mért távolsága 120 cm.  A hirdetmény elhelyezésére szolgáló 
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felület vastagságát és szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy jelentős erőhatás, szélnyomás hatására se hajoljon 
vagy csavarodjon el. A hirdetőfelület alsó szegélye nem lehet a terepszinttől mérten 1 m-nél alacsonyabban. A 
hirdetőberendezés felszíni részeinek anyaga korrózióvédő alapozással kezelt, legalább két rétegben középszürke 
színre mázolt acél. A hirdetőberendezésen Göd Város címere színes kivitelben, 10×15 cm befoglaló méretben, 
nem oldható kötéssel van rögzítve. Megjelenésének az 2. ábrát kell követnie. 
 
1. ábra       2. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Megállító táblák: 
 
2.1 Fa kivitel: 
 
 
 
 
 
2.2 Fém kivitel 
 
 
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet 3.§ (5) bekezdésében 
foglaltakat vitassa meg.   
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
A bizottság - 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 

15. napirendi pont tárgyalása: Kastély Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
dr. Nagy Atilla: Az anyag nem készült el. A kormányzati funkciókat kell átvezetni. Az elmúlt 
években sok államháztartással kapcsolatos változás történt. Szóhasználati problémák voltak, 
szaknyelvezeti módosításokat hajtottak végre. A szerdai napra tudja elkészíteni az anyagot.   
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A 16. napirendi pontot az előterjesztő személyének hiánya miatt napirendről leveszi.   
 
 

17. napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a Kastély Óvoda 2014. évi   
                                                     bérgazdálkodásával kapcsolatban 

 
Hlavács Judit: Elmondja, hogy két négy órás álláshelyből lenne egy nyolc órás álláshely.   
 
Forró Gábor: Ügyintézői munkakör.  
 
Hlavács Judit: Nem lenne szükség a két álláshelyre? 
 
Dr. Nagy Atilla: Az óvodavezető kérése, hogy egy nyolc órás álláshely legyen.   
 
Forró Gábor: Nem lesz-e probléma, ha összevonja az álláshelyeket? Később újratárgyalja a 
bizottság.   
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Forró Gábor        Hlavács Judit 
     Elnök                  jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


