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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottságának        
2018. október 24-i rendes ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében.  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Lenkei György, aki távolmaradását jelezte, és Lőrincz 
László aki távolmaradását nem jelezte.) 
 
Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendes ülése 
 
Szabó Csaba köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Lenkei 
György tag az, aki a jegyzőkönyveket hitelesíti, de most nincs jelen, ezért felkéri Szász-Vadász Endre 
tagot, hogy a mai jegyzőkönyvet hitelesítse. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Felkéri a jelenlévőket 
arra, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontnál tárgyalni szeretnének valamit. 
Egyebek 1. napirendi pont: „A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása”. 
 
Felkéri a bizottság tagjait, hogy fenti módosító javaslat figyelembevételével szavazzanak a napirendi 
pontok tárgyalásáról. 
 
A bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 

 
1) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 
2) A 94/2018. (VI. 6.) önkormányzati határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

3) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
4) Egyebek 1.: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Szabó Csaba: A településkép védelméről szóló rendelet módosul az előterjesztés szerint. Javasolja a 
Bizottság elfogadni a Képviselő-testületnek.  
 
Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a rendelet módosításról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

104/2018. (X. 24.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi rendelet módosítását: 
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (….) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva - az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adott vélemények figyelembevételével - a településkép 
védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 22. 
§-a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet. Az előírás vonatkozik a két- vagy többlakásos 
épületekre is.” 
(2)  Az R. 24. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) az épületek hossza 25 méternél hosszabb nem lehet. Az előírás vonatkozik a két- vagy többlakásos 
épületekre is.” 
(3) Az R. 42. § (1) bekezdés a következő 21. ponttal egészül ki: 
„21. A telekhatártól 3 méteren belül a telek természetes terepszintjének az építési tevékenységgel 
összefüggő 50 cm-nél nagyobb, max 1,0 m végleges jellegű megváltoztatása (felette a 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. r. 1. sz. melléklet 19. pontja szerint hatósági engedélyköteles).” 
 

2. § 
Hatályát veszti az R.: 

a) 5. § 3. és 32. pontja, 
b) 16. § (7) bekezdésében az „Új többszintes, többlakásos épület esetén az erkély, loggia, vagy terasz 

építése kötelező.” szövegrész, 
c) 16. § (9), (20), (21), (30) és (31) bekezdése, 
d) 21. § (1) bekezdése, 
e) 22. § (2) bekezdése, 
f) 38. § (2) bekezdése. 

 
3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 Markó József dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó ... napján 
kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 
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 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 

2) A 94/2018. (VI. 6.) önkormányzati határozat módosítása 
 
dr. Pintér György: A Samsung kapcsán történik ez a módosítás. 2018 júniusában született egy határozat, 
mely a Samsung iparűzési adóalapjának egy bizonyos összeg elérését határozta meg, iparűzési adó 
csökkentéseként. Korrigálni szükséges. Az adóalapot számos tényező csökkentheti. Ez alapján indokolt az 
adó alap fogalmának pontosítása.  
 
Albert Pál: 1,4 % az adó, de ha a vállalkozó nem éri el az adóalapot, akkor 2%-ra megnövekedik az 
iparűzési adó? 
 
dr. Pintér György: Nem lesz egyszerű dolga a Hivatalnak. Úgy tudja elképzelni, hogy 2% iparűzési adó 
alap lesz meghatározva, ha a vállalkozó eléri az előírt adóalap mértéket, akkor lecsökkentésre kerül 1,4 
%-ra. Ez elég nehézkes és technikailag sem lesz könnyű.   
 
Pappné Pattke Mária: A megfogalmazás nem tökéletes. Ez 2020-tól indul? Ezek szerint a kiindulási alap 
mindig 2%. 
 
dr. Pintér György: Ezzel a mondattal 1,4 %-os szintre csökkenti az iparűzési adó szintjét Gödön attól az 
évtől, de legkorábban 2020-tól, amelyben a Samsung SDI adóalapja legalább 213 292 308 euró. 
 
Pappné Pattke Mária: 2019-et nem érinti? 
 
dr. Pintér György: Nem. Későbbi adócsökkentés lehet. Novemberben megszavazásra kerül. Ha 
leköltségelik, akkor érezhető lesz a változás.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

105/2018. (X. 24.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot elfogadásra: 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2018. (VI.6.) sz. Ök határozatának a) 
pontját az alábbiak szerint pontosítja: 

a) 1,4 %-os szintre csökkenti az iparűzési adó szintjét Gödön attól az évtől, de legkorábban 
2020-tól, amelyben a Samsung SDI korrigált, helyi adókról szóló törvény szerinti – vállalkozási 

szintű – adóalapot csökkentő tényezők levonása utáni, önkormányzati rendelet szerint köteles 

adóalapja legalább 213 292 308 euró 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Markó József, hivatali felelős: Dr. Szinay József 
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3) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 
 
Szabó Csaba: Az előterjesztés szerint drágábbak lesznek a sírhely megváltások.  
 
Albert Pál: Az előterjesztés b sorában, ha dupla, akkor növekedik, de a másik helyen csökken. Első 
alkalommal vagy megváltástól? 
 
Jernei Gábor: Érdemi változás nem történik. Felmérte a környező települések díjmértékeit, ezekhez 
igazodnak. Javasolja, hogy 30000 forint legyen az urna sírhely. Az egyes sírhely 2x1,5 méter + utak, A 
kulombárium vetekszik a sírhely árral. Az egyes és a dupla urna helyet külön kell választani. A dupla 
sírhelynél az első megváltásra is vonatkozik, annyi kiegészítéssel, hogy 5 évre meg lehet váltani. A 
sírhelyek megváltási ideje: 10-25 év.  
 
Albert Pál: Nem lehetne éves árat írni?  
 
Jernei Gábor: Törvény szabályozza, hogy hány évre lehet megváltani a sírhelyeket. Ezért nem írnak éves 
árat, mert az félreérthető. 
 
Albert Pál: Aki nem ért hozzá az nehezen igazodik el ezen. 
 
Jernei Gábor: 2011. évi rendelet részletesen leírja a sírhelyárakra vonatkozó szabályokat, fogalmakat. Ott 
jól el van különítve.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

/2018. (X. 24.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi rendelet módosítást elfogadásra: 
 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (…) önkormányzati rendelete 

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

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről  szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti 
feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el: 
 

1. § 
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A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében található táblázat  

a) Urnasírhely kezdetű sorában a „25.000,-„ szövegrész helyébe a „30.000,-„ szöveg kerül, 
továbbá az „50.000,-„ szövegrész helyébe a „60.000,-„ szöveg kerül, 

b) Egyes urnafülke kezdetű sorában a „35.000,-„ szövegrész helyébe a „25.000,-„ szöveg kerül, 
továbbá a „70.000,-„ szövegrész helyébe az „50.000,-„ szöveg kerül, 

c) Dupla urnafülke kezdetű sorában a „35.000,-„ szövegrész helyébe a „40.000,-„ szöveg kerül, 
továbbá a „70.000,-„ szövegrész helyébe a „80.000,-„ szöveg kerül. 

2. § 
 
Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba. 
 

 

 Markó József dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. … hó ... 
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 
 
 
 dr. Szinay József 
 címzetes főjegyző 
 
 

4) Egyebek 1.: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
 
Szabó Csaba: Fűtési támogatással kapcsolatban módosulnak a jövedelemszintek.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozzák: 
 
 

/2018. (X. 24.) PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi rendelet módosítást elfogadásra: 
 

Göd Város Önkormányzatának …/2018. (X.27.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 2/2015. (II.26.) rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 13.§ helyére az alábbi szöveg lép:  
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(1) Fűtési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek téli időszakban az általa lakott 
lakás fűtésével kapcsolatos költségei - különösen közüzemi számlák fizetése, tűzifa beszerzése - 
jelentős nehézséget, vagy anyagi megterhelést okoz. 
(2) Nem jogosult fűtési támogatásra azon kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó 
havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedül 
élő esetében 250%-át. 
(3) Fűtési támogatásként nyújtható összeg 
a) 20.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.  

b) 15.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, de annak 150%-át  nem 
c) 10.000 Ft, amennyiben kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. 
(4) Fűtési támogatás egy háztartásban egy éven belül egy alkalommal igényelhető. 
(5) Különös méltánylást érdemlő esetben, amennyiben az egyedül élő kérelmező havi nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, a Bizottság - a (3) 
bekezdésben foglaltaktól eltérően - a támogatás összegét 10.000 Ft – 50.000 Ft között állapíthatja 
meg. 
 

2.§ 
 
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 Polgármester Jegyző 
 
 
Szabó Csaba megköszöni a részvételt és az ülést bezárja 
 

k.m.f. 
 

 
 
Szabó Csaba       Szász-Vadász Endre 
    elnök             jegyzőkönyv hitelesítő tag 
 
 


