
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2016. december 07-én 09:00-kor 
kezdődő, alakuló ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2016. december 07. 09:00 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: VFB alakuló ülése 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József, képviselő 

 
Kovacsik Tamás köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 5 
jelen van, a városfejlesztési bizottság megkezdi ülését.  
 
(Pintér György megérkezik) 

 
Kovacsik Tamás: Alakuló ülést tartunk. Polgármester úr kérésére ezentúl én fogom vezetni a 
városfejlesztési bizottságot. Több munka várható. Felelősségteljes és határozott munkát 
követel a jövő esztendő a bizottságtól. Sok pénzről, sok munkáról van szó, nem csúszhat hiba 
a működésünkbe. Mindenkit arra kérek, odafigyelve végezze a munkát. Kérem a telefonok 
kikapcsolását az ülések idejére. 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII.1.) önkormányzati rendeletet a 20/2016. (XI.24.) 
önkormányzati rendelettel módosította és elrendelte a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
bizottság különválását. Ez nem azt jelenti, hogy a két bizottságnak külön kell működni. 
Mindenkinek megköszönöm, hogy részt vesz ebben a munkában. Minden ötletet - legyen az 
képviselői, lakossági – befogadunk, megtárgyalunk. 
 
(Popele Juli megérkezik) 

 
A bizottság, tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és 
azok sorrendjét. 
 

1.) Jegyzőkönyv hitelesítő választás 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás, VFB elnök 

2.) Temetőrendelet módosítás 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás, VFB elnök 

3.) Egyebek 
- Göd 4869 hrsz-ú ingatlan bérbeadása 
- Képviselőtestület 2017. évi munkaterve 

 



Jegyzőkönyv hitelesítő választás 
 
Kovacsik Tamás: Jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Valakinek van javaslata? 
 
Csányi József: A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ülésein én voltam a 
jegyzőkönyv hitelesítő, továbbra is vállalom ezt a feladatot. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” és 1 „tartózkodik” szavazattal Csányi Józsefet választják meg 

állandó jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
Temetőrendelet 
 
Kovacsik Tamás: Mindenki tegye meg észrevételét, ha van hozzászólni valója. Egy 
javaslatom nekem is van. Szeretném, ha éjszaka zárva lennének a temetők. Van, hogy este 11-
kor autó fényét látom a temetőben. Hasonlóan a nagyvárosokhoz, fővárosi temetőkhöz, 
szeretném, ha nyitvatartási időben lehetnének látogathatóak a temetők. 
 
Balogh György: Azért nincs benne a módosításban, mert erre nem találtunk még megoldást. 
Két lehetőség merült fel. Teljes zárást szeretnénk, vagy csak a kocsival való behajtást 
akadályozzuk meg. A teljes zárás nagyobb feladatot jelent, mert körbe kell járni a temetőket 
zárás előtt, nehogy bezárjanak valakit. Ez két embert igénylő feladat. Amennyiben csak a 
nagykaput zárjuk, akkor egy emberrel megoldható. Költségvetés szempontjából is eldöntendő 
ez a kérdés.  
 
Nagy Károly: Mindenképp a nagykapu zárását javaslom. A gépkocsi behajtást akadályozzuk 
meg. 
 
Lenkei György: A 7-es paragrafus alapján a felesleges sírhely maradványok elszállítása kinek 
a feladata? 
 
Balogh György: Temettető felelőssége. Sajnos előfordul, hogy kifizeti a temettető, a 
vállalkozó a pénzt beszedi, de nem viszi el a maradványokat. Ráadásul veszélyesnek minősül, 
ezért került bele a rendeletbe az eredetileg „egy évig tárolható” helyébe, hogy 7 napon belül 
szállítassák el.  
 

(Szabó Csaba megérkezik) 

 
Balogh György: Téli időszakban 17:00-kor kellene zárni, de ez túl korai, mert ilyenkor 
érkeznek haza munkából. Reggel 7-től este 8-ig függetlenül attól, hogy nyár van, vagy tél 
lehetővé kell tenni a temető látogatását. Javaslom az évszaktól független egységes 
nyitvatartási időt. 
 
 



Dr. Pintér György: A 3. oldalon, a lap tetején javaslom beilleszteni, hogy este nincs gépkocsi 
behajtási lehetőség. Része voltam az egyeztetésnek, szerintem rendben van a rendelet. Két 
dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ezek sok esetben technikai pontosítások. Stratégiai 
jellegű döntések nem születtek a temetővel kapcsolatban. Temetőnként végig kellene 
gondolni a hosszú távú elképzeléseket. Felmerült, hogy nem született végül döntés 
(elsősorban a Nemeskéri-Kiss Miklós úti temetőre gondolok) mi tartjuk e karban, melyik 
temetőbe ki temethető? Nemeskéri leszármazottaktól kaptam levelet, hogy Sződről át 
hoznának hamvakat, helyet kell biztosítani. Rendezni kell a temetőket, járdákat, közlekedést 
meg kell tervezni, bővíteni kell a ravatalozót, urnafal terveket át kell nézni. Elhangzott, hogy 
a hamvasztás iránt nő az igény. Ma már el lehet vinni a hamvakat, illetve van aki leteszi 
urnatemetőbe, van aki korábbi sírba teszi, van aki erre sem tart igényt és szóró parcellába 
helyezi a hamvakat. Ehhez komoly berendezés kell, ami nagyon drága. Ezeket az ügyeket is 
kezelnünk kell. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Föld alatti kriptákat kellene építeni. Van hely ennek a szóró 
parcellának is. Szeretném megjegyezni, ez úgy működik, hogy egy tartájba szórják a 
hamvakat, amit időnként kiszippantanak. 
  
Dr. Pintér György: Erről beszélnünk kell, hogy szeretnénk ilyet vagy nem. 
 
Lenkei György: Ez valóban egy tartály, kegyeleti okokból nem tartom jónak ilyen összeget 
költeni szóró parcellára. 
 
Balogh György: Azért is váltottunk temetőgondnokot és készült temető rendelet, hogy 
rendezettebbek legyenek a temetők. Még ki fog egészülni a rendelet a védett sírokkal. 
Üzemeltetőként el fogjuk végezni a védett sírok karbantartását. A két urnafal közül csak az 
egyikre kaptunk pénzt és ez meg is épült. Egy másik meg lett tervezve, ki lett mérve 
földmérővel, a parcellázást megtörtént. 
  
Bertáné Tarjányi Judit: Pázmány u-i temetőben van egy fa, ami lassan kidől, ezt ki kellene 
venni. Közmunkások, ha kiirtanák a kipusztult puszpángokat rendezettebbé tenné a temetőt. 
  
Kovacsik Tamás: Konkrét módosító javaslat van most vagy maradhat a 7-20-ig nyitva tartás? 
Tudja biztosítani ezt a TESZ? 
 
Balogh György: Igen. A gondnok körbemegy a település összes temetőjén és bezárja.  
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
 
 
 
 
 



1/2016 (XII.07.) VFB határozat 

 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja az 
Önkormányzat temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X.27.) 
rendelet módosítását az alábbi módosítási javaslattal: 
 
 

a.) 8. §  
A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) A temetők területére gépjárművel behajtani a halott- és szemétszállító; 
mozgásában súlyosan korlátozott személyt szállító; sírbolt, urnasírbolt, urnafülke, 
sírhely, sírjel építése, elhelyezése, felújítása, karbantartása érdekében; továbbá a 
temetkezési tevékenység során szolgálat ellátása céljából használt gépjárművekkel, 
kizárólag 7:00 és 20:00 óra között, kizárólag a kijelölt utakra és maximum 5 km/h 
sebességgel szabad. 
 

b.)  „17. §  
(1) Temető látogatási ideje:  
Április 01-től - szeptember 30-ig: 6-20 h  
Október 01-től - április 01-ig: 7-17 h  
A halottak napi és a karácsonyi hétvégék hosszabbított nyitva tartásáról az üzemeltető 
saját hatáskörben intézkedik. A nyitva tartás módosítását – megfelelő időben – a 
városi honlapon, a Gödi Körképben és a kábeltelevízión kell közzétenni.  
 
Javasolt módosítás: 
 

(1) Temető látogatási ideje: 7-20 h  
A halottak napi és a karácsonyi hétvégék hosszabbított nyitva tartásáról az üzemeltető 
saját hatáskörben intézkedik. A nyitva tartás módosítását – megfelelő időben – a 
városi honlapon, a Gödi Körképben és a kábeltelevízión kell közzétenni.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kovacsik Tamás, VFB elnök 
 
Egyebek: Göd 4869 hrsz-ú ingatlan bérbeadása 
 
Kovacsik Tamás: Szociális bizottság már tárgyalta és elfogadta a Göd 4869 hrsz-ú ingatlan 
bérbeadását. 
 
Lenkei György: A szociális bizottságnak az volt a döntése, hogy ne megszabott időre - itt 1 év 
van - hanem időkorlát nélkül kerüljön megkötésre a bérleti szerződés. Kérem a szerződés 
módosítását ennek megfelelően. Nem tudom ki írta a szerződést, de ezt ki kell javítani, adjuk 
vissza annak, aki készítette. Kérem még átfogalmazni, javítani „Ha ez sem állapítható” 
kezdetű mondatot. 



Balogh György: Egyetértek Lenkei Györggyel, ha határozott időre kötjük a szerződést, nem 
tudjuk felmondani.  Ez minket véd.  Szeretném javasolni, hogy a bizottság elé kerülő 
szerződés tervezetekben a személyes adatok ne kerüljenek kitöltésre.  
 
Dr. Pintér György: Most olvasom, hogy önkormányzati ingatlanban garázsvásárt szeretne 
tartani a bérlő.  
 
Lenkei György: Ingyenes garázsvásárt szeretne, tulajdonképpen adományozásról lenne szó. 
Ez a garázsvásár valóban nem a megfelelő szó.  
 
Balogh György: Most nézem, hogy a bérleti szerződés tervezet első oldal után a 3. oldal jön, a 
2. oldal nincs is itt.  
 
Kovacsik Tamás: Ezt a szerződéstervezetet újra kell írni, levesszük a napirendről. 
 
(Lenkei György és Dr. Pintér György távozik) 

 
Képviselő testület 2017. évi munkaterve 
 
Kovacsik Tamás: Valaki szeretne még hozzátenni valamit, van kiegészítő hozzászólás? 
 
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 

2/2016 (XII.05.) VFB határozat 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 2017. évi 
munkatervét elfogadásra javasolja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Markó József, polgármester 
 
 
Kovacsik Tamás VFB elnök megköszöni mindenki munkáját és az ülést bezárja. 

 
Kmf. 

 
 
 

    Csányi József      Kovacsik Tamás 
Képviselő bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő          VFB elnök 


