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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
2016. december 12-én, 16.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendes – nyílt - ülése 
 
Szabó Csaba elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit.  
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes – 5 – tag jelen van, és az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy nincs jelen Albert Pál, aki távolmaradását jelezte, illetve nincs jelen Dr. 
Megyery Csaba, aki távolmaradását nem jelezte. 
 
Az elnök javasolja, hogy a 6. és 7. napirendet vegyék le előterjesztés leadásának hiányában, továbbá 
az Egyebek 1. napirend közé vegyék fel az „Az iskolák és a Pedagógiai Szakszolgálat működtetési 
jogának átadásával kapcsolatos döntések” és az Egyebek 2. „Keret biztosítása laptop és nyomtatók 
beszerzéséhez a Hivatal” című napirendeket. Az elnök javasolja, hogy a napirendek sorrendje az 
alábbiak szerint kerüljön megtárgyalásra: 
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
2. Speciális bölcsődei csoport létrehozása 
3. Temetőkről és a temetkezésről szóló 30/2011. sz. ÖK. rendeletének módosítási javaslata 
4. Görög katolikus egyházközség templomépítési projekt támogatása 
5. Tájékoztatás az adóbevételek aktuális állásáról, a kintlévőségekről illetve azok behajtásának 
eredményéről 
6. Tájékoztatás a 2016. évi költségvetés helyzetéről és a 2017. évi várható elképzelésekről 
7. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása 
8. 2017. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
9. Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke leszállítása 
10. „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
11. Naszály Mentőcsoport Alapítvány támogatási kérelem 
12. Egyebek 1.: Az iskolák és a Pedagógiai Szakszolgálat működtetési jogának átadásával 
kapcsolatos döntések 
13. Egyebek 2.: Keret biztosítása laptop és nyomtatók beszerzéséhez a Hivatal számára 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 
 

2. Speciális bölcsődei csoport létrehozása 
Előterjesztő: Lenkei György 
 

3. Temetőkről és a temetkezésről szóló 30/2011. sz. ÖK. rendeletének módosítási javaslata 
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
4. Görög katolikus egyházközség templomépítési projekt támogatása 

Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester 
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5. Tájékoztatás az adóbevételek aktuális állásáról, a kintlévőségekről illetve azok 

behajtásának eredményéről 
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor 

 
6. Tájékoztatás a 2016. évi költségvetés helyzetéről és a 2017. évi várható elképzelésekről 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

7. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József 

 
8. 2017. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

9. Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke leszállítása 
Előterjesztés: dr. Pintér György alpolgármester 

 
10. „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 

11. Naszály Mentőcsoport Alapítvány támogatási kérelem 
Előterjesztő: dr. Pintér György 

 
12. Egyebek 1: Az iskolák és a Pedagógiai Szakszolgálat működtetési jogának átadásával 

kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla 
 

13.  Egyebek 2.: Keret biztosítása laptop és nyomtatók beszerzéséhez 
Előterjesztő: Szabó Csaba 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1. napirendi pont tárgyalása: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása  
 
Szabó Csaba: Felkéri Lenkei Györgyöt a jegyzőkönyv hitelesítésére.  
 
A bizottság - 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 

77/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2016. december 12-i ülésen felvett jegyzőkönyv hitelesítője Lenkei György tag 
legyen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba elnök, Lenkei György tag 
 
 

2. napirendi pont: Speciális bölcsődei csoport létrehozása 
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Dr. Kármán Gábor: Ráczki Mariannal a Szivárvány Bölcsőde vezetőjével egyeztettek az 
előterjesztés elkészítése előtt. Az egyre növekvő speciális gondozást igénylő gyermekek ellátását 
eddig más települések intézményeiben látták el, amihez külön szerződést kötött Göd Város 
Önkormányzata. A Szivárvány Bölcsőde létrehozni kíván egy speciális bölcsődei csoportot, amely 
6 fő csoportlétszámmal működne. Az igényfelmérések alapján már a Bölcsődéből feltöltésre 
kerülne ez a csoportlétszám. 6 éves korig járhat ebbe a speciális csoportba kisgyermek. 3 db 
határozat tervezet készült el. Az „A” verzióban külön épületben kívánja biztosítani a speciális 
csoport ellátást a Rákóczi utca 142. című telephelyén lévő külön épületben. A „B” verzió elfogadás 
esetén nem lenne külön épület, részleges integrációban lennének elhelyezve a gyermekek. A „C” 
verzió pedig magában foglalja azt, hogy forráshiány miatt nem kívánja működtetni a csoportot.  
 
Szabó Csaba: Költségtérítést lehetne kérni a szülőktől ezen a jogcímen? Mi ennek a jogszabályi 
háttere? Mit lehet ebben az esetben tenni? 
 
Dr. Kármán Gábor: Ilyen jogcímen nem lehet kérni. A jogszabály alapján kötelező biztosítani 
ezeket a helyeket az intézményekben. Felhozott példának egy pomázi esetet, ahol alapjába kérnek 
egy külön díjat, és azon kívül van egy költségtérítési díj is, Pomázon ezt vállalja át az 
önkormányzat. Véleménye szerint nincs kizárva, hogy ez így működik ezen a településen. 
 
Szabó Csaba: Véleménye az, hogy természetesen azoktól a családoktól nem kérne díjat az 
önkormányzat, akik nehéz anyagi körülmények között élnek vagy rászorulók. Göd Város 
Önkormányzatának Szociális bizottsága felmérhetné ezen családok anyagi helyzetét. Felvetése az 
lenne, hogy lehetne egy rászorultsági határt húzni, ami alatt nem kellene fizetni. 
 
Ráczki Marianna: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy ez is hasonlóan működne, mint a gondozási 
díj, ami jelenleg is kifizetésre kerül a szülők által az intézmény részére. Ez egy jövedelem alapú 
díjazás, maximum 15000 forint. Nem okoz problémát ez alapján meghatározni egy díjat. Az a szülő, 
amely nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel, annak ezt a díjat nem kell megfizetni. Véleménye 
az, hogy ez megvalósítható a speciális ellátást igénylő gyerekeknél is. 
 
Lenkei György: Egy sajátos nevelési igényű gyermek vagy egy autista gyermek bonyolultabb 
ellátást igényel. Van egy konkrét ügy ezzel kapcsolatban. Van egy gödi kisfiú, aki Pomázra jár egy 
speciális otthonba, 50000 Ft az alapellátása és azon felül még 20000-25000 Ft között van még amit 
étkezésre és egyéb más ellátásra fizet ki a speciális otthonnak Göd Város Önkormányzata és a 
szülőkkel egyetembe. Nehézkesen megy ennek a kifizetése, de más lehetősége nem volt az 
önkormányzatnak. Észrevétele még az lenne, hogy ha rövid fejszámolást végeznek a bizottság 
tagjai, akkor drágábbra jön ki, hogy más településnek fizetjük ki ezt a díjat. Egyetért a felvetéssel, 
hogy legyen egy jövedelmi határ, azzal kapcsolatban, hogy mikortól kelljen fizetni. Nem kell 
kivizsgálni, hanem a bizottságok és a Képviselő-testület adjon meg egy összeghatárt, amely 
bizonyos összeg per fő felett fizetni kell a szülőknek. Amelyik szülő tudja fizetni, az fizeti, amelyik 
nem az helyett fizeti az önkormányzat. Véleménye szerint, ha ez fontos, akkor akár a december 14-i 
Képviselő-testület elé kerülhet az ügy.  
 
Dr. Kármán Gábor: Kettéválik a dolog. Igazából a bizottságnak egy elvi állásfoglalást kell tennie. A 
bizottságnak csak azt kell megszavazni, hogy legyen egy ilyen csoport, avagy sem. További 
kérdések, hogy hol legyen a határ. A bizottságnak és a Képviselő-testületnek van még ideje 
eldönteni a kérdést és kialakítani a konkrét szabályokat, mivel 2017. szeptembertől tervezi a 
Szivárvány Bölcsőde ennek a speciális csoportnak az elindítását. Még szükség van a 
gyermekvédelmi rendelet módosítására is. Általános gondozási díjjal együtt működhet ez a speciális 
csoportba járó gyermekek után kérhető díj. 
 
Szabó Csaba: Rendben van. Akkor bőven lesz idő arra, hogy kidolgozzuk alaposan ezt a témát. 
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dr. Pintér György: Körülbelül a normatíva támogatás mennyi?  
 
Dr. Kármán Gábor: Sajátos nevelési igényű gyerek után járó 4.446.000,- Ft a normatíva támogatás.  
 
dr. Pintér György: Összeállítjuk jövőre a teljes anyagot ezzel kapcsolatban, amiben benne lesz, 
hogy körülbelül ez hogyan fog alakulni. Egyszeri kiadásról lenne szó, ami nagyjából 2 millió, éves 
szinten 12 millió forint körül van, a normatíva támogatás és szülők által befolyt összeg az 
körülbelül szűken a felét fedezi. Körülbelül 4 millió forint be fog folyni, maximum 6 millió forint 
talán kicsit kevesebb. Jövő év elején meg kell szavazni a költségvetést, jövő évet nem terheli meg. 
Véleménye szerint elvi akadálya nem lesz. Kérdés, hogy szakmailag megfelelő-e. 
 
Lenkei György: Egy gyerekeknél durván 600000 Ft van, havi 50000 Kovács Krisztához intézi a 
kérdést: Több ilyen szerződés van? 
 
Kovács Krisztina: 4-5 szerződés van, Vácon 2-3 db, van ez a pomázi szerződés és talán még egy, 
amit az aljegyző úr intézett. 
 
Lenkei György: Havi szinten 5 millió forint lenne, inkább 3 millió forintba került a mostani 
szerződések kifizetése, ez a 3 millió forint eltűnik, mint kiadás.  
 
Lenkei György: Az „A” verziót támogatom, ezekekkel a kiegészítésekkel. 
 
Dr. Nagy Atilla: Előzetesen el kellene dönteni, hogy integrált vagy szegregált csoportot válasszuk. 
Bölcsőben szegregáltan működik a csoport. Ez gyermektől is függ. Évente lehetne újra gondolni a 
rendszert, finomítani a szabályokon és a feltételeken az igényeknek megfelelően. Mozgásszervi és 
értelmi lemaradáson belül mi az arány? Az „A” változat az egyszerű változat, férőhely ezáltal nem 
nő, de csökkenti a normál csoport gondozóinak leterheltségét. 
 
Szabó Csaba: Ez a döntés a bölcsődevezető kompetenciája. 
 
Dr. Nagy Atilla: Hány négyzetméteres lenne ez a csoport szoba? 
 
Ráczki Mariann:10x10 méteres a csoportszoba. Két kisebb bölcsődei csoport működött itt régebben. 
 
Dr. Nagy Atilla: Az autistának nagyobb tér kell. 
 
Ráczki Mariann: Súlyos eseteknél kell nagyobb tér. 
 
dr. Pintér György: Úgy gondolja, hogy a szakmai részét nem a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési 
és Jogi Bizottságnak kell eldöntenie és megbeszélnie. Nem látja amúgy akadályát, hogy ez 
szakmailag problémát okozna, a költségvetés betervezésébe ez nem jelent akadályt. 
 
Simon Tamás: Minél súlyosabb egy eset, annál jobban szegregálni kell.  
 
dr. Pintér György: A csoportok elosztása integrált vagy szegregált ezt szakmailag kell megítélni, 
ami megint nem ennek a bizottságnak a feladata. 
 
Dr. Megyery Csaba megjött. 
 
Lőrincz László: Nincs lehetőség arra, hogy valamilyen pályázat segítségével pályázzon a Bölcsőde 
bővítésre, megvásárlásra vagy felújításra? 
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dr. Pintér György: Ez attól is függ mi a végső döntés, mit dönt a Bizottság és a Képviselő-testület. 
 
Dr. Nagy Atilla: Az Ady Endre úton jelenleg épülő óvoda az tulajdonképpen egy bölcsődei pályázat 
révén valósult meg, bölcsőde bővítés helyett óvodát újít fel Göd Város Önkormányzata. Most nincs 
sajnos más pályázat, amit bölcsőde felújításra lehet felhasználni. Költségvetési rendeletben és 
gyermekvédelmi rendeltbe kell ezeket foglalni. 
 
Szabó Csaba: Az „A” változatot támogatja. 
 
dr. Pintér György: Az „A” változat nem akadály, nem látja pénzügyi akadályát sem. 
 
Pappné Pattke Mária: Nem csak összeg a fontos, hanem a szakmai része is, bár igaz összegben is 
nagy a különbség. 
 
Szabó Csaba: Valamilyen hozzájárulást kell kérni az érintett szülőktől, akiknek magasabb a 
jövedelme, azok fizessenek hozzájárulást. Lássuk be, hogy ez egy szociális juttatás, amit Göd Város 
Önkormányzata nyújt a speciális csoportba járó gyermekeknek, családoknak. 
 
Szabó Csaba: Az „A” változatot bocsájtja szavazásra. 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 
 
„A” változat: 

…/2016. (XII.14.) Ök határozat 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Szivárvány Bölcsőde Rákóczi u. 142. című telephelyén külön speciális bölcsődei csoportot kíván 
létrehozni 6 fő sajátos nevelési igényű gyermek gondozásának ellátására.  
A Képviselő-testület ennek céljából 2017. évi költségvetésében betervezi az alábbi költségek 
fedezetét: 
1. épület-felújítási költségek: 6.950.000 Ft 
2. személyi feltételek költségei: 9.390.000 Ft/év (2017. évre időarányos bér) 
3. tárgyi eszközök költségei: 500.000 Ft 
 
Biztosítja a Szivárvány Bölcsőde részére a feladat ellátásához szükséges 3 álláshelyet  
(2 fő kisgyermeknevelő + 1 fő gyógypedagógus) 
 
Felkéri Göd Város Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy készítse elő a Képviselő-testület részére a 
Bölcsőde alapító okiratának, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
szükséges módosítását.  
 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: Markó József polgármester, Ráczki Marianna bölcsőde-vezető 
 
 

3. napirendi pont: Temetőkről és a temetkezésről szóló 30/2011. sz. ÖK. rendeletének 
módosítási javaslata 
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Simon Tamás: Bemutatja Jernei Gábor temetőgondnokot. Gyakorlatilag arról van szó, hogy számos 
szabály változtatása és díjak változtatása vált szükségessé. A Településellátó Szolgálat kidolgozott 
egy változtatási listát, eleget téve a jogszabálynak. Gyakorlati és jogi szempontból megfelel, jogilag 
meg állják helyüket ezek a változtatások, részletekről Jernei Gábor ad részletes tájékoztatást. 
 
dr. Pintér György: Önmagában ezek a változtatások stratégiai és jogi pontosítás. A 8. §-nál a 
temetőbe való behajtás résznél ott pontosítani kellene, kerüljön bele ebbe a paragrafusba 
kiegészítésként, hogy 7-20 közötti időszakban lehet csak behajtani. Ne lehessen korlátlanul 
behajtani. A 9. §-ban pedig a pontos vessző helyett sima vesszők kerüljenek kicserélésre. 
 
Jernei Gábor: Pontosítás javasolja, dr. Pintér György javaslata alapján. 2., 3., 5., és 10. melléklet 
törlődik, hatályát veszti. Ezekkel a változtatásokkal pontosabb. Jelezte már korábban, hogy ez 
hibás.  
 
dr. Pintér György: Javasolt módosításokkal elfogadja.  
 
Dr. Nagy Atilla: A műszaki leírás alapján a sírgödör mérete urna esetén 50 cm a rátemetés esetén?  
 
Jernei Gábor: Igen, 50 cm. 160 cm koporsós temetés esetén, 2 méter rátemetés esetén. Urna 
rátemetés esetén 50 cm.  
 
Dr. Nagy Atilla: Nem lehet mélyebbre?  
 
Jernei Gábor: Sajnos nem. 
 
Szabó Csaba: Képviselő-testület felé dr. Pintér György javaslatai alapján kerüljön előterjesztésre. 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendelet módosítást az alábbi változtatásokkal fogadja 
el: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2016. (XII. …) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi. XLIII. 
törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati temetők 
fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatban az alábbi rendeletmódosítást alkotja:  
 

1. § 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (14) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(14) A sírjel és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az 
elhelyezés előtt egyeztetés céljából be kell mutatni.” 
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2. § 
 
(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely 
felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az első megváltási időnél rövidebb 
időtartamú is lehet, mely időtartam meghatározása során a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 18. § (2) 
bekezdésének előírásai alkalmazandók.” 
(2) A Rendelet 8. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) A (8) bekezdés alapján történő visszatérítési igényt a temető üzemeltetőjénél kell bejelenteni.” 
(3) A Rendelet 8. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(20) A sírhelyek árát a temető fenntartója jelen rendeletben határozza meg. A temetőfenntartói 
árjegyzéket a 2. számú melléklet tartalmazza.” 
(4) A Rendelet 8. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki: 
„(22) A temetési hely feletti rendelkezési jogra vonatkozó megváltási időszak a lejárat évének 
utolsó napján telik le.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A lejárt használati idejű, de meghosszabbítani nem kívánt temetkezési helyekről a 
rendelkezésre jogosult írásban lemondhat. A lemondó nyilatkozatot a temető üzemeltetőjéhez kell 
benyújtani.” 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető 
részére történő átadása után - a szállításnál használt külső koporsóval együtt - a hűtőben vagy a 
ravatalozóban kell elhelyezni. A halott átvételéről igazolást kell kiállítani.” 
(2) A Rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) A temetés időpontját legkésőbb 72 órával a temetés előtt egyeztetni kell a temető 
üzemeltetőjével, az elhunyt 9. § (3) bekezdésében megjelölt adatainak megadásával. Az 
egyeztetésre szolgáló adatlapot személyesen vagy faxon kell eljuttatni a temető üzemeltetőjének.” 
(3) A Rendelet 12. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) A búcsúztatásról a halott hozzátartozói kötelesek gondoskodni. A sírásási tevékenységet a 
hozzátartozó(k) megbízása alapján az üzemeltető vagy a temetkezési szolgáltató végezheti.” 
 

5. § 
 
(1) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel 
igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.” 
(2) A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Hamvakat tartalmazó urnát temetőn kívüli ingatlanon az ingatlan tulajdonosának előzetes 
hozzájárulásával lehet elhelyezni a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 21. 
§ (5) bekezdésében foglaltak teljesítése mellett.”  
 

6. § 
 
(1) A Rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(7) Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a sírnyitást a temető üzemeltetője 
részére be kell jelenteni.” 
(2) A Rendelet 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A hamvak kiadásáról a temető üzemeltetőjének igazolást kell kiállítania.” 
 

7. § 
 
(1) A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A temetőben munkát - a hozzátartozó(k) által vagy megbízásuk alapján végzett sírgondozás, a 
temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – kizárólag a temető 
üzemeltetőjével kötött - a munkavégzés feltételeit is rögzítő - megállapodásban részes természetes 
és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek végezhetnek. 
(2) A Rendelet 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(11) A temetőkben temetés, exhumálás vagy rátemetés miatt lebontott sírkövek vagy egyéb okból 
feleslegessé vált sírjelmaradványok elszállításáról az azok felett rendelkezni jogosult a bontástól 
számított 7 napon belül köteles gondoskodni. A temető üzemeltetője e határidőn túl a temető 
területén hagyott bontott sírköveket és maradványokat építési törmelékként kezeli és a sírhely felett 
rendelkezni jogosult költségére elszállíttatja.” 
 

8. § 

 

A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A temetők területére gépjárművel behajtani csak 7-20 óra között és kizárólag halott- és 
szemétszállító, mozgásában súlyosan korlátozott személyt szállító, sírbolt, urnasírbolt, urnafülke, 
sírhely, sírjel építése, elhelyezése, felújítása, karbantartása érdekében igénybe vett, továbbá a 
temetkezési tevékenység során szolgálat ellátása céljából használt gépjárművekkel a kijelölt utakra 
és maximum 5 km/h sebességgel szabad. 
 

9. § 
 
A Rendelet 19. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki. 
„m) Elkészíti és változás esetén módosítja a temetőkre és a temetkezési tevékenységre vonatkozó 
„Temetői Szabályzat”-ot, mely szabályozás kiterjed különösen: a temető használatának általános 
szabályaira; a temetőben végzett szolgáltatások valamint kegyeletgyakorlás rendjére; a temetőben 
alkalmazott díjak mértékére; a temetőgondnoki feladatokra és kötelezettségekre; a temetői 
létesítmények igénybevételének feltételeire; a hulladék gyűjtésének, kezelésének szabályaira; az 
alkalmazott ügykezelési lapok mintáira és az ügyfélfogadás rendjére.”    
 

10. § 
 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A Rendelet 3-10. számú mellékletei hatályukat vesztik. 

 
11. § 

 
E rendelet a kihirdetése napját 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 2016. év … hó … 
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 
  
 
 Dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző  
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1. melléklet a 30/2011. (X. 27.) Ök. rendelethez 
 

Sírjelek állítása során alkalmazható maximális méretek 
 
A rendelet 5. § (4) bekezdése szerinti 
sírhelytípusok 

Méret 

Felnőtt egyes sírhely 220 x 120 cm 

Felnőtt kettős sírhely 220 x 200 cm 

Gyermek (10 éven aluli) sírhely 100 x 100 cm 

Urnasírhely 100 x 100 cm 

Egyes urnafülke belső mérete 30 x 30 cm 

Dupla urnafülke belső mérete 60 x 30 cm 

Sírbolt (kripta) 
 

A sírbolt méretét a betemethető 
koporsók számától függően a 
sírhelyekre vonatkozó méretek szerint 
kell megállapítani és írásban rögzíteni. 
Nagysága: max. 10 férőhelyes, 
mélyépítéssel 

Keretezett sírhely körül 15 cm széles járda létesíthető. 
 
Egymással szemben elhelyezkedő sírhelyek sírjele közötti távolság legalább 50 cm. 

Sírgödör mélysége 160 cm, rátemetés esetén 200 cm, urna rátemetése esetén 50 cm. 

Urna urnatartóban a sír felületére is helyezhető. 

A temetési helyek közötti távolság legalább 50 cm. 

A temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése; urnafülke, sírhely, sírjel építése, 
elhelyezése az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú 
mellékletének 10. pontjában meghatározottak kivételével építésiengedély-köteles építési 
tevékenységnek minősül. A temető területén építésiengedély-köteles építési tevékenység csak 
a jogerős építési engedély temető üzemeltetője részére történő bemutatást követően végezhető. 
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2. melléklet a 30/2011. (X. 27.) Ök. rendelethez 
 

Temetőfenntartói árjegyzék a temetkezési hely feletti rendelkezési jog megváltásához és 
meghosszabbításához 

 

A rendelet 5. § (4) bekezdése 
szerinti sírhely típusok 

Terület 
Megváltás
i időszak 

Megváltási díj 
(bruttó ár forintban) 

gödi lakos 
nem gödi 
lakos 

Felnőtt egyes sírhely 2 m2 25 év 50.000,- 100.000,- 

Felnőtt kettős sírhely 4 m2 25 év 100.000,-  200.000,- 

Gyermek (10 éven aluli) sírhely 1 m2 25 év 25.000,-  50.000,- 

Urnasírhely 1 m2 15 év 25.000,- 50.000,- 

Urnafülke (kolumbárium)   

Egyes urnafülke - - 10 év 35.000,- 70.000,- 

Dupla urnafülke - - 10 év 35.000,- 70.000,- 

Sírbolt (kripta) 

Nagysága: 
max. 10 
férőhelyes, 
mélyépítésse
l 

60 év 
1.000,- 
Ft/m2/év 

2.000,-
Ft/m2/év 

 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
Szabó Csaba: Az elnök köszönt egy hölgyet, és felkéri őt, hogy mutatkozzon be. A hölgy Lászlóné 
Pap Katalin belső ellenőr.  
 
 

4. napirendi pont: Görög katolikus templomépítési projekt támogatása 
 
Simon Tamás: Felkéri a bizottság tagjait, hogy támogassák a Váci Görögkatolikus Egyházközség 
híveit a bizottság saját keretéből. Nem támogattuk őket egyáltalán az elmúlt években. Felépült a 
templomuk Dunakeszin. A támogatás a templom befejezéséhez kellene, mégpedig a belső 
berendezéshez konkrétan a székekre. 110 gödi görög katolikus család van, akik mindenhol miséztek 
eddig, de nem volt templomuk. Adminisztratív félreértés volt, hogy eddig nem kaptak támogatást. 
A templom építés 70-100 millió forintba került. Támogatta őket a fóti önkormányzat, dunakeszi 
önkormányzat, minisztériumok és vállalkozók. A templom már átadásra került, belső berendezésére 
már nem került sor forráshiány miatt. Markó József polgármester úrhoz fordultak, ígérvényt kaptak, 
hogy kapnak támogatást. A székek ára körülbelül 1 millió forint. Fontos lenne, hogy a gyülekezet 
karácsonykor le tudjon ülni. Az éves támogatásuk marad az éves 100.000 forint. Javasolja a 
támogatás megítélését. 
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Lenkei György: Meglepődött, amikor a görög katolikus parókus által szervezett rendezvényen 
megjelent és tapasztalta, hogy sok gödi görög katolikus család van. Támogatom az 1 millió 
forintnyi támogatást. 
 
Kovács Krisztina: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságnak a 2016. évi 
költségvetésben szereplő kerete az 2.000.000 forint, amelyből felhasznált 250.000 forintot. Tehát 
még 1.750.000 forint szabadon felhasználható. 
 
Szász-Vadász Endre: Felvetése, hogy célszerű lenne a helyi újságban, azaz a Gödi Körképben 
megjelentetni. 
 
dr. Pintér György: Természetesen megjelenhet az újságban. 
 
Szabó Csaba: Jó döntésnek tartja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
támogatja a 1 millió forinttal a görög katolikus egyházat. 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
támogatja a Váci Görög Katolikus Egyházközség által kezdeményezett, Dunakeszi városában 
felépített görög katolikus templomépítés sikeres befejezését 1.000.000.- Ft azaz egymillió 
forint összeggel (képviseli: Bubrik Miklós parókus, székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 22. 
1/5., adószáma: 18692914-1-13, számlaszáma: 11742094-20169538). 
 
Fedezete: „Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 

5. napirendi pont: Tájékoztatás az adóbevételek aktuális állásáról, a kintlévőségekről 
illetve azok behajtásának eredményéről 

 
Dr. Kármán Gábor: Kiosztásra került egy táblázat, ez egy kimutatás. Javasolja, hogy a 2. oszlopot 
tekintsék át, az tartalmazza a tényleges adatokat. Tulajdonképpen látszódik minden adat. dr. Pintér 
György alpolgármester úrnak átadja a szót. 
 
dr. Pintér György: 5. és 6. oszlopot összeadjuk, akkor az a novemberi állapotot mutatja. Időnként ez 
az összeg növekszik a felszólítások miatt. 3 forrásból várható még további növekedés: napi bevétel 
az körülbelül 20 millió forint, december 20-ig adófeltöltés várható még.  
 
Dr. Kármán Gábor: A másik kimutatás a hátralékokról szól. Lényeges, hogy egy magas összeg 
látható a kimutatásban, ez kifejezetten magas összeg, de ez azért van, mert van benne egy függő 
jogi helyzet. Vitatnak egy adott ingatlan telekadó mértékét, de a felét nem vitatják, tehát csak a felét 
szeretnék kifizetni. Meglesz hamarosan a másodfoki bírósági döntés, ezután behajtásra kerülhet az 
összeg. A többi vitatott rész be fog folyni. Rendelet módosítás is lehetséges akkor még csökkenhet 
ez a hátralék. Ha ezt a komoly hátralékot levonjuk tartható ez az összeg. Új kolléga felvételét 
tervezik. A betanulási időszak után jóval nagyobb hangsúlyt fektet az adóosztály az új kolléga révén 
a behajtásra. Az ellenőrzések is hatékonyabbak lesznek. Remélhetőleg az új kolléga felvételét 
követően 2-3 hónapon belül elindulhat ez a folyamat. 
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Simon Tamás: Idegen tartozás az pontosan mit jelent? 
 
Dr. Kármán Gábor: Idegen tartozások, amiket be kell hajtania Göd Város Önkormányzatának, de 
konkrétan nem a miénk. Pl. szabálysértés. Hetente százasával érkeznek ilyenek és ehhez hasonlóak. 
 
Dr. Kármán Gábor: Reméli, hogy be fog folyni. 2017. január vége felé megint más lesz. 2017. 
februárjától realizálódik majd egy kicsit ez a szám. Sok részletfizetési kérvény van még bent az 
adóosztálynál, ami még folyamatban van. 
 
Szabó Csaba: Köszöni a tájékoztatást. 
 

6. napirend: Tájékoztatás a 2016. évi költségvetés helyzetéről és a 2017. évi várható 
elképzelésekről 

 
dr. Pintér György: 2016. évi módosított és jelenleg hatályos a 3260 millió forint, ehhez kell nézni a 
változást. Az idei évi adóbevételek teljesülnek majd. Néha túlteljesülnek, néha alulteljesülnek. Be 
volt tervezve, hogy be fog folyni 50 millió, de csak 30 millió fog megvalósulni. Ingatlan értékesítés 
is folyamatban van, 2 db önkormányzati telek eladható lesz. A Fenyves Teniszpálya létesítmény 
bérlője vételi ajánlatot tett az ingatlanra 17,8-18 millió forint bruttó áron. Ha áfa köteles akkor 
ebből az összegből még lejön az áfa. Szakáts-kert bérbeadásából befolyik valamennyi összeg. A 
Pázmány utcai ingatlanon északra átnyúló 200-as telek 20 millió forint összegért menne el. Ami 
idén volt és ami jövőre változás lesz, hogy az iskolák elkerülnek, ha a későbbiekben nem változik, 
akkor az iskolák működése az elkerül, de a pénz itt marad, ill. adóképesség függvényével kell hozzá 
járulni. Adóképességnél, viszonylag jelentős összeg marad itt. A másik amit biztosan tudunk, hogy 
a járulék csökkentés lesz, 9 féle bértábla besorolás van. Valamiféle elfogadható megoldás kell, de 
fizetés rendezés mindenféleképpen lesz, a pénzügyi osztállyal még egyeztetés lesz ez ügyben. A 
másik jelentős tétel bizonytalan, a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési vesztesége jövő 
évre elérheti akár a 40 milliót is. Ha sikerül közbeszerzést kiírni és lesz aki jelentkezik és 
átvállalják, az a Kft. számára jó lenne. Maradna alvállalkozóként a Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft., a Golf pálya projekt sikeres lesz, akkor jövőre a likviditással nem lesz probléma. Samsung 
beruházás beindult, infrastruktúra támogatás szükséges, valamilyen kormányhatározat lesz erről. 
Kisebb feladatok lesznek, aminek a pénzügyi fedezete nincs meg, erre az a megoldás lesz, hogy 
jövőre önkormányzati forrásból egy összegű beruházási tartalék kerül kialakításra, amelyből fognak 
a vízelvezetés, lámpa, leforduló stb. megvalósulni. Szerződéskötés után körülbelül 200 millió forint 
kerül kiutalásra. Előfinanszírozni kell a projektet, március közepére várható egy újabb adóbevételi 
hullám, 2017. áprilisában lenne célszerű a szerződéskötés. Terveket meg kell finanszírozni.  
 
Szabó Csaba: Lesz rá elegendő fedezet? 
 
dr. Pintér György: Az ideális megoldás az lenne, ha átcsoportosítással meg lehet oldani. Rosszabb 
esetben a folyószámlahitelt kell igénybe venni Göd Város Önkormányzatának. Természetesen 
folyószámlahitel nélkül lenne a cél. 
 
Szabó Csaba: Göd Város Önkormányzata tervez hitelt felvenni? 
 
dr. Pintér György: Évközben nem lehetséges. 
 
Simon Tamás: Első csomagban körülbelül 10-15 millió forintos összeg fog érkezni. Elektromos 
hálózat, leforduló és csatorna kerül ebből megvalósításra. Utána bozótvágás stb., közbeszerzés is 
lesz, utána pár hónap múlva körülbelül 2017. év március-áprilisban egy nagyobb összeg fog 
érkezni. 
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dr. Pintér György: Ha költségvetés nem úgy alakul, akkor a feladattal nem terhelt beruházási 
tartalékból fog kimenni a pénz és az később feltöltésre kerül. 
 
Szabó Csaba: Köszöni a tájékoztatást. 2017 januárjában fogadja el a Pénzügyi Ellenőrző, 
Közbeszerzési és Jogi Bizottság a 2017. évi munkatervet. A Képviselő-testületi munkaterv alapján. 
Jelzi a Pénzügyi és az Adóosztály felé, hogy néha kérne beszámolót az akkori állapotokról. 
 
 

7. napirendi pont: A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása 
 
Szabó Csaba: Az előterjesztés alapján javasolja elfogadásra. 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évre vonatkozó munkatervet fogadja el: 
 

…/2016. (XII. 14.) 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
a 2017. évre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

2017. JANUÁR 
 
2017. január 19.  A Magyar Kultúra Napja Duna-part Nyaralóházak 

Színházterme 
 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. január 18. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. január 10. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előterjesztő: PEKJB elnök 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) 4. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet betöltésére vonatkozó pályázati kiírás 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
Egyebek 

 
 

2017. FEBRUÁR 
 

2017. február 23. Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja + Gulág 

JAMH, Kopjafa 
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Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. február 22. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. február 14. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
2.) A 2016. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
3.) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: rendőrkapitány 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
4.) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
5.) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: VFB, KVB, PEKJB 

 
6.) „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása 
Előterjesztő: KOSB elnöke 
Véleményező bizottság: KOSB 

 
Egyebek 

 
2017. MÁRCIUS 

 
2017. március 15.  1848-49-es forradalom és 

szabadságharc emléknapja 
Kossuth tér, Petőfi tér, 
Nemeskéri kúria 

 
Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. március 22. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. március 14. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási) tevékenységéről 
szóló beszámoló 
Előterjesztő: TESZ igazgató 
 
Egyebek 
 
 
 

2017. ÁPRILIS 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. április 26. (szerda)  

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. április 18. (kedd) 16.00 óra 
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1.) 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) Tájékoztató a 2016. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3.) A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: ügyvezetők 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
Egyebek 
 
 

2017. MÁJUS 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. május 24. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. május 16. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása 
Előterjesztő: SZB elnöke 
Véleményező bizottság: SZB  
 
Egyebek 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatása 
 
 

2017. JÚNIUS 
 

2017. június 1. Trianoni megemlékezés, 
Nemzeti összetartozás napja 

Piarista Iskola 

 
Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. június 21. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. június 13. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) „Göd Város Szolgálatáért” kitüntető cím adományozása 
Előterjesztő: jegyző 
 
Egyebek 

2017. JÚLIUS – AUGUSZTUS 
 

Tanácskozási szünet 
 
2017. augusztus 19. Államalapító Szent István 

király napja 
Feneketlen-tó 
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2017. SZEPTEMBER 

 
Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. szeptember 27. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. szeptember 19. (kedd) 16 óra 
 
1.) Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
3.) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázaton 
Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
Véleményező Bizottság: PEKJB, KOSB 
 
4.) A közterület-felügyelet 2017. első félévi tevékenységéről szóló beszámolója 
Előterjesztő: aljegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KVB 
 
5.) A Településellátó Szervezet kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeiről szóló 

beszámoló 
Előterjesztő: TESZ igazgató 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB 
 
Egyebek 
 
 
 

2017. OKTÓBER 
 

2017. október 5. Aradi vértanúk Felsőgödi országzászló 
2017. október 20.  1956-os forradalom és 

szabadságharc emléknapja 
JAMH, Petőfi tér 

 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. október 25. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. október 17. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező: bizottság: PEKJB, SZB, VFB 
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2.) A Gödi Polgármesteri Hivatal év végi és következő év elejei munkarendjének 
meghatározása 

Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
3.) „Salkaházi Sára Díj” adományozása 
Előterjesztő: SZB elnöke 
Véleményező Bizottság: SZB 
 
Egyebek 
 
 

2017. NOVEMBER 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. november 22. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. november 14. (kedd) 16.00 óra 
 
1.) Helyi adórendeletek módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
2.) Városi ünnepségek 2018. évi tervezete 
Előterjesztő: pénzügyi-humán területért felelős alpolgármester 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
3.) 2018. évi létszámadatok meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB 

 
Egyebek 

 
 
 

2017. DECEMBER 
 

2017. december 5. Mikulás JAMH Színházterem 
 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2017. december 13. (szerda) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2017. december 5. (kedd) 16.00 óra  
 
1.) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
Véleményező bizottság: PEKJB, VFB, KOSB, KVB 
 
 
2.) Közterülethasználati díjtételek módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB, VKB 
 
3.) Helyi buszközlekedés viteldíjainak módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
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4.) 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
Véleményező bizottság: PEKJB 
 
5.) „Az Év Pedagógusa Díj” és a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj” odaítélése 
Előterjesztő: KOSB elnöke 
Véleményező bizottság: KOSB 
 
Egyebek 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Markó József polgármester 

 
 

8. napirendi pont: 2017. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 

Lászlóné Pap Katalin belső ellenőr: Az önkormányzatok számára 370/2011.(XII.31.) számú 
kormányrendelet írja elő, hogy belső ellenőrzést kell tartani. Az önkormányzatok belső 
foglalkoztatással vagy külső szolgáltató megbízásával oldja meg ezt a feladatot. Göd Város 
Önkormányzata immár 4 éve a Danubius Expert Audit Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg a belső 
ellenőrzési feladatokkal. A 2017. évi tervet a tapasztalatok alapján és a 2016. évi belső ellenőrzési 
folyamat eredménye alapján készítették el. 1 utó és 6 új téma kerül elő. Vagyonkataszter, 
Településellátó Szervezet, Településellátó Szervezet számlázási tevékenysége, kintlévőség kezelés 
és annak hatékonysága, karbantartás utóélete, konyhai nyilvántartás. 2016. évi munkáról belső 
ellenőrzési tervet kell jóvá kell hagyni. 8 téma és 4 jelentés elkészült, 2 folyamatban és 2 majdnem 
kész. Belső zárszámadáskor fog véglegesen elkészülni és akkor fogja megküldeni a Danubius 
Expert audit Könyvvizsgáló Kft., ez körülbelül 2017 április lesz.  
 
dr. Pintér György: Javasolja az Önkormányzatnak, hogy az intézményekkel és az általuk végzett 
feladatokat valamilyen rotáció kialakításával kell foglalkozni. Mindig más változik. Nincs rendszer. 
Markó József polgármester úr kifejezetten kérte, hogy a konyháról legyen jelentés.  
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 
 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi 2017. évre szóló belső ellenőrzési tervet fogadja el: 
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2017. évi Éves ellenőrzési terv 
(370/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján) 

 

Sor-
szám 

Az ellenőrzés  
tárgya  

Az ellenőrzés célja,  
ellenőrizendő időszak 

Ellenőrzést 
megalapozó 

kockázatelemzés 

Ellenőri 
kapacitás 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése  

Az ellenőrzött 
szervezeti egység 

31.§ (4) b) 31.§ (4) c), d) 31.§ (4) a)  31.§ (4) e) 31.§ (4) f) 31.§ (4) g) 31.§ (4) h) 

1. Vagyonnyilvántartás, 
vagyonkataszter 

ellenőrzése 

Annak megállapítása, hogy 
az Önkormányzat 

tulajdonában lévő vagyon 
nyilvántartása, a 

vagyonkataszer vezetése 
megfelelően történik-e. 

 
2016. év 

Kockázatelemzés 
során számított 

kockázati érték: 87 

2 fő Szabályszerűségi, 
ellenőrzés 

 

2017. I. félév Önkormányzat 
 

2. Munkaszüneti és 
pihenőnapokra 

biztosított 
gyermekétkeztetés 

ellenőrzése  

Annak megállapítása, hogy 
az 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet előírásainak 
megfelel-e az étkeztetés, 

analitikus nyilvántartással 
alátámasztott-e. 

 
2016.év 

Kockázatelemzés 
során számított 

kockázati érték: 101 

2 fő Szabályszerűségi, 
ellenőrzés 

2017. II. 
negyedév 

Önkormányzat, 
TESZ 

3. TESZ és intézményei 
közötti együttműködési 

megállapodások 
ellenőrzése 

Annak megállapítása, hogy 
a TESZ és intézmények 
közötti együttműködési 

megállapodások 
hatékonyan segítik-e a 

gazdálkodást. 
 

2016. év   

Kockázatelemzés 
során számított 

kockázati érték: 92 

2 fő Szabályszerűségi, 
Teljesítmény 

ellenőrzés 
 
 

2017. II. félév 
 

TESZ és 
intézmények  
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Sor-
szám 

Az ellenőrzés  
tárgya  

Az ellenőrzés célja,  
ellenőrizendő időszak 

Ellenőrzést 
megalapozó 

kockázatelemzés 

Ellenőri 
kapacitás 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése  

Az ellenőrzött 
szervezeti egység 

31.§ (4) b) 31.§ (4) c), d) 31.§ (4) a)  31.§ (4) e) 31.§ (4) f) 31.§ (4) g) 31.§ (4) h) 

4. A TESZ által végzett 
számlázás ellenőrzése 

 
 

Annak megállapítása, hogy 
az intézmények analitikus 
nyilvántartása alapján, a 

TESZ által végzett 
számlázási tevékenység 
megfelel-e a jogszabályi 

előírásoknak. 
 

2016. év 

Kockázatelemzés 
során számított 

kockázati érték: 97 

2 fő Szabályszerűségi, 
ellenőrzés 

2017. I. félév TESZ és 
intézmények 

5. Kintlévőségek 
kezelésének 

ellenőrzése, különös 
tekintettel a temető, 
étkeztetés és egyéb 
szolgáltatásokból 

keletkezett 
kintlévőségekre 

Annak megállapítása, hogy 
a kintlévőségek 

kezelésének folyamata 
hatékonyan segíti-e a 
hátralékok behajtását. 

 
2016. év 

Kockázatelemzés 
során számított 

kockázati érték: 105 

2 fő Szabályszerűségi, 
ellenőrzés 

2017. II. félév TESZ 

6. Konyhai 
nyilvántartások 2015. 

évi vizsgálatának 
utóellenőrzése 

Annak megállapítása, hogy 
az előző évi vizsgálat 

alapján hozott 
intézkedések 

megvalósításra kerültek-e. 
 

2017. I. félév 

Kockázatelemzés 
során számított 

kockázati érték: 87 

2 fő Szabályszerűségi, 
utóellenőrzés 

2017. II. félév Huzella Tivadar 
iskolai konyha, 
Németh László 
iskolai konyha 
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Sor-
szám 

Az ellenőrzés  
tárgya  

Az ellenőrzés célja,  
ellenőrizendő időszak 

Ellenőrzést 
megalapozó 

kockázatelemzés 

Ellenőri 
kapacitás 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése  

Az ellenőrzött 
szervezeti egység 

31.§ (4) b) 31.§ (4) c), d) 31.§ (4) a)  31.§ (4) e) 31.§ (4) f) 31.§ (4) g) 31.§ (4) h) 

7. TESZ karbantartói 
tevékenységének 

ellenőrzése 

Annak vizsgálata, hogy a 
TESZ a karbantartói 

tevékenységét a szabályzat 
szerint végzi-e. 

 
2016. év 

Kockázatelemzés 
során számított 

kockázati érték: 102 

2 fő Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2017. I. félév TESZ 

 Egyéb   2 fő    

 Tanácsadói 
tevékenység 

  2 fő    

 Soron kívüli  
ellenőrzések 

  2 fő    

 
Dátum: 2016. december 8. 

 
Lászlóné Pap Katalin 
belső ellenőrzési vezető                                                                 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester, Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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9. napirendi pont: Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke leszállítása 
 

dr. Pintér György: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban törzstőke 
leszállítást javasol a bizottság és a Képviselő-testület felé is. A mérleg elfogadását követően a 
törzstőke leszállítással oldják meg a jelenlegi anyagi problémát. 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 

…/2016. (XII.14.) Ök határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-164566., székhelye: 2132 Göd, Duna út 5.) egyedüli 
tagja az alábbi határozatot hozza: 
A 135/2016. sz. Ök. határozatában foglaltak szerint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke leszállításáról szóló határozat hirdetményi közzétételére 
egymást követő két alkalommal a jogszabályi előírásoknak megfelelően sor került, hitelezői 
igénybejelentés nem érkezett. 
A Képviselő-testület a társaság alapító okiratát  a leszállított törzstőkének megfelelően módosítja 
olyan módon, hogy a társaság 15.000.000.-Ft összegű törzstőkéjét 3.000.000.-Ft-ra (azaz 
12.000.000.-Ft-tal) leszállítja. 
A törzstőke nagysága a leszállítás előtt: 15.000.000.-Ft (Tizenötmillió forint) 
Leszállított törzstőke nagysága: 3.000.000.-Ft 
A tagok törzsbetéteinek a törzstőke leszállítás utáni mértéke: Göd Város Önkormányzata (2131 
Göd, Pesti út 81.) törzsbetéte: 3.000.000.-Ft 
A tőkeleszállítás indoka:  
-veszteségrendezés 
 
A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 

 
 

10. napirendi pont: „Csatlakozási konstrukciós az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” - pályázat 

 
Simon Tamás: Támogatást kapott Göd Város Önkormányzata egy fejlesztési program keretében, 
hogy egy új egységesített elektronikus rendszerhez csatlakozzon. 9 millió forint összeget kapunk 
erre. Az ASP egy központi rendszer, különböző ügyviteli funkciókkal. Pénzügyi osztályt és az 
adóosztály érintené leginkább. Egy szerver van. Üzemeltetési feladatok nincsenek. Fejlesztés sem 
az Önkormányzat feladata lesz. Esetleges hátrány lehet, hogy teljes mértékben függő lesz a Hivatal 
ettől a rendszertől.  
 
Kovács Krisztina: Áttekintette ezt a programot. Igazából a konkrét probléma, hogy hogyan fognak a 
jelenlegi rendszerből átkerülni az adatok az új rendszerbe.  
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Simon Tamás: Nem tudni, hogy milyen riportokat tud előállítani a rendszer. Kontrolling rendszer 
fejlesztése már szükségessé vált.  
 
dr. Pintér György: Mindenki látna egy egységes nyilvántartást, ebből a szempontból praktikus lehet. 
 
Lenkei György: Ez szakmai dolog. Aggodalma az, hogy nehogy kikerüljön valami bizalmas adat a 
lakosságról. Ki tudja, hogy milyen szerverre kerül fel ez az adatbázis?! 
 
Szabó Csaba: Így van, ez szakmai dolog. Kérdés az, hogy az osztályok akarják-e használni?! 
 
dr. Pintér György: Konzervatív vagyok, a Polisz rendszerrel problémák vannak. Az Önkormányzat 
feltöltött anyagi hol vannak, milyen adattároló rendszeren. 
 
Simon Tamás: Megakadályozni nem tudjuk, ez egy kötelező rendszer. 
 
Szabó Csaba: A Polisz nevű rendszert kiváltja az ASP rendszer várhatóan 2018. január 1-től. 
 
Pappné Pattke Mária: Mi lesz a régi adatokkal? Lesz-e hozzáférés? 
 
Kovács Krisztina: Az együttműködés is nehéz volt ezzel a szolgáltatóval. Számítógépet is és 
rendszer támogatást is kapunk, és azon felül még információs hátteret is, a betanítást is vállalják. 
Nem működik még jól az ASP rendszer sem. 
 
Kovács Krisztina: Remélhetőleg az adatszolgáltatás könnyebb lesz. 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
84/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak 
szerint az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert 

-  a támogatási kérelem benyújtására, 
- a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségek és jogok 

gyakorlására Göd Város Önkormányzata nevében és javára. 
 
 
Felelős: Markó József, polgármester 

 
 

11. napirendi pont: Naszály Mentőcsoport Alapítvány támogatási igény elbírálása 
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Szabó Csaba: A Naszály Mentőcsoport Alapítvány extrém helyzetekre gyakorlatoznak. Kérik a 
bizottság támogatását védőruházat vásárlására. 200.000 forintot kér. Saját költségből finanszírozta 
meg.  
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
85/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága támogatja a 
Naszály Mentőcsoport Alapítvány védőruházat vásárlását 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint 
összeggel (képviseli: Viola Albert kuratóriumi elnök, székhelye: 2131 Göd, Csokonai utca 7/a., 
adószáma: 18733107-1-13, számlaszáma: 10403253-50526772-89541009). 
 
Fedezete: „Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete” költségvetési sor 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
 

12. napirendi pont: Egyebek 1. Az iskolák és a Pedagógiai Szakszolgálat működtetési 
jogának átadásával kapcsolatos döntések 

 
Dr. Nagy Atilla: Ez kötelező szerződés. Klik szerkesztette a szerződés vázlatát. 2013-ban átvették 
az iskolákat. 2017 januárjától a gondnoki tevékenységet, az ingatlant és a személyzetet is átveszik. 
Néhány embert érint. A Balázsovits Sportcsarnokokot, tornacsarnokokat és a tornatermeket és 
környéküket nem adja át Göd Város Önkormányzata ki. Sok ingyenes használati jogot ezáltal adva. 
Ezek az érdemi információk ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag ez szerepel a szerződésben. 
Földhivatalban az Önkormányzat van bejegyezve, de túlnyomó részen a Klik van bejegyezve. Az 
iskolai konyhák is maradnak az Önkormányzat működtetésében, de az étkezőket átveszi a Klik. A 
Családsegítő Szolgálatnál egy takarítót érint az átadás. Két határozat van. 
 
dr. Pintér György: Van egy kihúzott szöveg, ez lehetséges ez a korrektúrás változat. Nekünk ez van 
az előterjesztésben. Ha nem ez a jó változat, kéri, hogy Képviselő-testületire javítsa ki. 
 
dr. Pintér György: A szerződésben megemlítésre kerülnek korábbi ingyenes szerződések, amelyek 
megszűntek, ezek vagyonkezelési szerződések. Ez az új szerződés lép helyébe?  
 
Dr. Nagy Atilla: Igen, ez lép a helyébe.  
 
Szabó Csaba: Egybe szavazunk a két határozatról. 
 
A bizottság - 6 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
86/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi két határozatot fogadja el: 
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___/2016. (XII.14.) sz. Ök. határozat 
Gödi általános iskolák működtetési jogának átadásáról 

  
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően átadja a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola köznevelés célhoz kapcsolódó, 
működtetés terén alkalmazott dolgozóit, köznevelési és működtetési célt szolgáló ingatlan és 
ingó eszközeit. Ezekre vagyonkezelői jogot is ad. 
 
Egyúttal jóváhagyja az átadás-átvétellel járó következőkben felsorolt szerződéseket a 
melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert ezek aláírására: 

1. „Megállapodás a Göd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  
kötelezettségek átadás-átvételéről” 

2. „Vagyonkezelési szerződés” 
3. „Göd Város Önkormányzata-Dunakeszi Tankerületi Központ-Településellátó 

Szervezet között háromoldalú megállapodás a költségek megosztásáról. 
 
Végrehajtásáért felelős: Markó József polgármester 
Végrehajtási határidő: 2016. december 15. 
 

 
 

___/2016. (XII.14.) sz. Ök. határozat 
Gödi pedagógiai szakszolgálat működtetési jogának átadásáról 

  
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően átadja a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézmény Gödi 
Telephelye köznevelés célhoz kapcsolódó, működtetés terén alkalmazott dolgozóit, köznevelési 
és működtetési célt szolgáló ingatlan és ingó eszközeit. Ezekre vagyonkezelői jogot is ad. 
 
Egyúttal jóváhagyja az átadás-átvétellel járó következőkben felsorolt szerződéseket a 
melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert ezek aláírására: 

1. „Megállapodás a Göd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  
kötelezettségek átadás-átvételéről” 

2. „Vagyonkezelési szerződés” 
3. „Göd Város Önkormányzata-Ceglédi Tankerületi Központ-Településellátó Szervezet 

között háromoldalú megállapodás a költségek megosztásáról. 
 
Végrehajtásáért felelős: Markó József polgármester 
Végrehajtási határidő: 2016. december 15. 
 
 

13. napirendi pont: Egyebek 2. Keret biztosítása laptop és nyomtatók beszerzéséhez 
 

dr. Pintér György: Az lenne a javaslata, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottság fennmaradó keretéből 250.000 forintot a Hivatal részére biztosítson nyomtatók 
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vásárlására. Adó és pénzügyi osztály számára. 6 db komolyabb 2 oldalas nyomtató vásárlása 
szükséges. Még belefér a keretbe. 
 
Szabó Csaba: Javaslata az lenne, hogy a környezetvédelmi előadónak is szükséges lenne egy laptop. 
 

87/2016.(XII.12.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
támogatja és 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint összegű keretet biztosít a Gödi 
Polgármesteri Hivatal részére nyomtatók és laptop vásárlásához. 
 
Fedezet: „Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési és jogi bizottság pénzügyi kerete” költségvetési 
sor 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba elnök, Dr. Szinay József címzetes főjegyző  
 
 
Az elnök az ülést bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Szabó Csaba Lenkei György 
 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


