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Ügyiratszám: 09/52-7/2020. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 3. napján 16:30 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (A Képviselő-testület tagjai teljes létszámban jelen vannak.)  

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

Balogh Csaba köszönti a megjelenteket és az élő adás nézőit. Napirend előtt kérdése a 

frakcióvezetőkhöz, hogy van-e napirend előtti felszólalásuk. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

tagjainak létszáma 12 fő, jelen van 12 fő, így a Képviselő-testület határozatképes.  

 

Lenkei György: A kezében tart egy papírt, mely a polgármester és a közte lévő levelezést tartalmazza, 

megküldte elektronikusan is. Két témában írt, az egyik címe: „Munkásszállás 7 hektáron?” kéri, hogy 

ezt tűzzék napirendre, ha ez megtörtént, akkor részletesen elmondja majd, a kérdőjelet hangsúlyozva. A 

másik téma, - amit tulajdonképpen ez generált – hogy az alpolgármestereknek mi a feladatmegosztása. 

Kéri, hogy ezt a kérdést is tűzzék napirendre, tekintettel arra, hogy ezeket sürgősségében még időben 

beadta.  

 

Balogh Csaba: Tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés van, új, egyéb napirendi pontot nem tudnak 

felvenni, de napirend előtti felszólalásként fel tudja olvasni a levelet és az erre adott válaszát is.  

 

Lenkei György: Köszöni és szeretne majd rá reagálni.  

 

Balogh Csaba felolvassa a kapott e-mailt: 

 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

Több forrásból az az egybehangzó információ jutott el hozzám, hogy az Önkormányzat képviseletében 

valaki / vélhetően valamelyik alpolgármester/ tárgyalásokat folytat Göd-Újtelepen a Fóti út és a 

autópálya közötti terület Mayerffy utcától a pályafelhajtóig elterülő részéről. A hozzám eljutott hírek 

szerint a külterületi szántó minősítésű területért, ami felett több nagyfeszültségű vezeték húzódik és a 

talajban nagynyomású gázvezeték helyezkedik el, a piaci ár sokszorosát kínálja. 

Tisztelt Polgármester Úr, kérem tájékoztasson arról, hogy adott-e ebben ez ügyben tárgyalásokra 

megbízást valamelyik alpolgármesternek. továbbá tájékoztasson arról is, hogy a városi ügyek 

intézésében az Ön és az alpolgármesterek közötti feladatmegosztás hogyan valósul meg, mi a két 

alpolgármester feladatmegosztása. Különösen fontos, hogy a remélhetőleg megnyugtató válaszát / ami 

az lenne, hogy szóbeszédnek semmiféle alapja nincs /minél előbb szükséges nyilvánosságra hozza, mert 

a lakosság körében olyan rémhírek terjedtek el, hogy ezen a mintegy 7 hektáron munkásszállások 

épülnének, mindez az amúgy is meglévő, a Samsunggal kapcsolatos ellenérzéseket rendkívüli módon 

felkorbácsolná.   

Kérem jelen levelemet és az Ön válaszát sürgősséggel napirendre tűzni a március 3. testületi ülésre, 

„munkásszállás 7 hektáron?” címmel.” 

 

Mint, ahogy mondta, nem tudja most napirendre tűzni, de a választ is felolvassa.  

 

„Kedves Lenkei Úr, Képviselők, Jegyző Úr! 

 

Most értesültem én is erről a hírről. Az önkormányzat hírbe hozása rajtam kívül áll. Tudtommal egy 

ingatlanközvetítő cég érdeklődött a felvásárlásról. Hallottam én már olyan hírt is kedves barátomtól, 
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hogy a ház, ami után érdeklődött, azért kerül olyan sokba, mert „az új polgármester kiszemelte magának 

a szomszéd ingatlant”. 

Természetesen egyik tevékenységet sem tervezem, sem mint polgármester, sem mint magánember. 

Munkásszálló kialakítása kapcsán a legutóbbi közmeghallgatáson azt nyilatkoztam, hogy nem fogom 

hagyni, hogy döntés születhessen róla a lakosság bevonása nélkül. Remélem ezt a tisztelt képviselő-

testület is tiszteletben fogja tartani a választópolgárok nyugalma érdekében. Én, ahogy a kampány során 

is kiemeltem, továbbra sem támogatom a lakosságszám bővítését, mivel a város infrastruktúrája még a 

meglévő lakosságot is nehezen látja el.” 

 

Kérésének kiegészítésére hozzáteszi, hogy az egyik alpolgármester sem kapott ilyen megbízást, és a 

munka leosztása az egyik napirendi pontban benne is lesz, ahogy az Állami Számvevőszék is kérte, hogy 

legyen meghatározva az, hogy milyen feladatok, melyik alpolgármesterhez tartoznak.  

 

Lenkei György: Rövid levelet még felolvasna, amit válaszként a polgármesternek írt. „Tisztelt 

Polgármester Úr! Köszönöm a gyors válaszát, arra kérem, hogy a levelem napirendre tűzésekor ezt a 

közgyűlésen is ismételje meg, illetve a másik kérdésemre is várom szíves válaszát.” Ez megismételte a 

polgármester, ezt nyilvánosan megköszöni, és ha jól érti, akkor a másik kérdésére még a mai nap 

folyamán választ fognak kapni? 

 

Balogh Csaba: Az alpolgármesterek feladatmegosztásáról? Igen. 

 

Fülöp Zoltán: Mint általánosságban megnevezett alpolgármester, megszólítva érzi magát. Az 

Önkormányzat semmilyen körülmények között nem vásárolhat semmilyen területet a piaci ár 

többszöröséért. Egy megfelelő ingatlanértékbecslő szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat bármilyen 

területet megvásároljon, tehát teljes mértékben kizárt az, hogy az Önkormányzat a piaci ár 

többszöröséért vásároljon bármilyen területet. Illetve az említett terület az egy szántóterület, ahogy Ön 

is említette, hogy ott vezetékek és miegymás van. Ahhoz, hogy ott bármilyen ilyen típusú fejlesztés 

legyen, átminősítés lenne szükséges. A terület átminősítése, az kizárólag akkor lehetséges, ha már van 

főépítész. A hónap elejével lett főépítész, tehát a főépítész megjelenése előtt bármifajta ilyen szándék 

nem lehetett  komoly. Azt kéri a képviselő úrtól, hogy ha a városban ilyen legendákat hall, akkor segítsen 

abban, hogy a jogszerű működés alapján felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a legendák ne terjedjenek 

alaptalanul. 

 

Lenkei György: Ez teljesen világos, amit alpolgármester úr mond. A pletykákról annyit, hogy a helyi 

agrárkamara elnöke ő, és gyakorlatilag minden szántó és mezőgazdasági terület átmegy a kezén, illetve 

a bizottsága kezén. Ebből eredően tudja, hogy aki idáig bérelte, és jelenleg is bérli azt – megkereste, 

mondván, hogy komoly szándék van a megvételre, mert neki, mint bérlőnek hozzá kell járulnia – tehát 

itt nem szóbeszédről van szó, hanem ennél előrehaladottabb dologról volt szó. De talán nem érdemes 

belemenni a részletekbe, ha kell, akkor szívesen belemegy. 

 

Balogh Csaba: Nem szóbeszéd történt, hanem szóbeliség történt. Nem volt semmi egyéb, csak szó 

szerint véve szóbeszéd történt igazából. 

 

Lekei György: Egy valaki úgy nyilatkozott, hogy a városháza küldte, aki idáig bérelte, illetve bérli ezt 

a szántóterületet, annak jelezték, hogy erről az eladásról tárgyalás van. Ennyit tud, ez nem szóbeszéd, 

ezek a tények. De ha a polgármester megerősíti, hogy ilyesmit nem támogatott, és nem is támogatják, 

mint Önkormányzat, személy szerint, mint polgármester sem támogat, akkor ezt elfogadja.  

 

Balogh Csaba: Kivizsgálásra is sor kerülhet, hogy biztosra mehessünk, hogy nem történt semmi. 

Utánajár annak, hogy mi történhetett itt a háttérben.  

 

Lenkei György: A lakosság megnyugtatása végett fontosnak véli.  
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Szilágyi László: Pont, ahogy elhangzott, a lakosság megnyugtatására most már célszerű lenne a 

Samsungos lakossági fórumot megtartani. Itt is lehetne közölni, hogy nincs ilyen szándéka az 

Önkormányzatnak. 

 

Balogh Csaba: Ennek kapcsán elmondhatja, hogy az építési hatóságnál a Samsung bejelentette a további 

bővítést, ennek során már ki is hirdették a közmeghallgatást. Ez az előzőhöz hasonlóan fog 

lebonyolódni, a témája nem a veszélyes anyag tárolása, mert az ugyanazon a szinten marad, hanem maga 

az épület kihatása a lakosságra. Lesz egy ilyen tematikus megbeszélés, ahogy ezt korábban ígérte. Sajnos 

a Samsunggal való részvételi egyeztetések miatt eddig húzódott annak létrejötte. A közmeghallgatás 

időpontja március 31., a külső nyilvános fogadóóra betervezésére nem biztos, hogy eddig az időpontig 

lehetőség lesz. Bízik benne, hogy a lakosság megkap minden információt, amire szüksége van, a 

fogadóórái egyébként is nyitottak, ezekre lehet jelentkezni. 

 

Lőrincz László: Még az előző témával kapcsolatban szeretné elmondani, hogy ha Lenkei úr közvetíteni 

tud a polgármester és a felvetést tevő között, a munkásszálló és a területek megvásárlásáról, akkor lehet 

egy időpontot egyeztetni és a félreértést tisztázni. 

 

Balogh Csaba: Minden információt elmondott, ami rendelkezésére áll. A tájékoztatója ezek szerint nem 

volt eléggé teljes körű?  

 

Lőrincz László: Teljes körű volt.  

 

Markó József: Két problémát lát. Egyrészt a polgármester elhatárolta magát a gondolattól is, hogy ott 

munkásszállás épüljön ezres nagyságrendben. Ez nagyon helyes, mert nem ott a helye, ha lesz is valahol, 

vagy szükségessé válik, nem ott. Ez rendben van. A másik az, amit az alpolgármester elmondott, ebben 

két hibát, vagy érdekességet vélt felfedezni. Ha miután nincs főépítész, nem is lehet erről beszélni, így 

ez kvázi megengedi azt, hogy ha lesz, akkor már lehet erről beszélni. A másik pedig az, hogy a piaci ár 

az, amit egyébként majd megállapít az értékbecslés, úgy vehetjük meg. Tehát nincs kizárva az, hogy 

megvegyük, csak a piaci árnak nem többszöröséért, hanem a piaci áron fogjuk megvenni, akár. Tehát 

ezek a lehetőségek benne voltak a válaszában. A piaci árat úgy kell értelmezni, hogy amikor szántó 

valami, és használhatatlan, akkor néhány száz forint, de amikor felreppen a gondolat, hogy ez esetleg 

munkásszállás, vagy bármi más, akkor már kétezerötszáz, persze a piaci ár megváltozott és nem 

többszöröséért vesszük, de amikor a lehetőséget megcsillantja valaki, akkor mindjárt a húszszorosára 

vagy tizenötszörösére vagy tízszeresére nő az egyébként reális piaci ár. Tehát ezek az ellentmondások, 

de ahogy a polgármester elmondta, mert azért a főnök mégis a polgármester, hogy mi az álláspont, így 

meg vagyunk nyugodva.  

 

Balogh Csaba: Ezt örömmel hallja. Kérdése Lőrincz Lászlóhoz, hogy akkor teljes körű a tájékoztatója? 

Vagy legyen egy találkozó, ahol ugyanezt elismételjük?  

 

Lőrincz László: A tájékoztató elegendő volt, de abban a részben nem lát tisztán, hogy valaki tényleg a 

várostól kint volt. Nem azt mondja, hogy tartsanak szembesítést és rendőrségre menjenek vele, de ezeket 

nem biztos, hogy rossz lenne tisztázni.  

 

Balogh Csaba: Kérdése a jegyzőhöz, hogy kivizsgálást el tudnak rendelni? 

 

dr. Szinay József: Ha a testület így dönt, akkor igen.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a kivizsgálásról.  

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 1 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

39/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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dönt arról, hogy kivizsgáltatja Lenkei György képviselő 2020. március 2-án kelt, „Munkásszállás 

7 hektáron? „tárgyú elektronikus levelében foglaltakat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Kérdése a Gödi Összefogás frakcióvezetőjéhez, hogy van-e valami közlendője.  

 

Vajda Viktória: nincs. 

 

Balogh Csaba: Kérdése a képviselőkhöz, hogy szeretnének-e a napirendi pontokkal kapcsolatban 

javaslatot tenni? 

 

Lőrincz László: Sürgősségivel bekerült előterjesztéseknél a pénzügyi bizottságnál újabb gátak merültek 

fel, tehát a TESZ alapító okiratának módosítása, a Gödi Szolgáltató Kft. átalakítása és alapító okiratának 

módosítása, a Közszolgáltatási szerződés aláírása a Gödi Szolgáltató Kft.-vel és a Szerződéskötés a Gödi 

Szolgáltató Kft.-vel Gödi Körkép tárgyában című napirendi pontokat szeretné levetetni a napirendről. 

Elmondja, hogy a Gödi Szolgáltató Kft. konyha, étterem felújítása napirendi ponthoz most érkeztek be 

az árajánlatok. 

 

Balogh Csaba: A meghívó szerinti 16. napirendi pontot visszavonja további tárgyalás céljából. 

 

Markó József: Örömmel veszi, hogy Lőrincz úr saját indítványait szép sorban visszavonja, biztosan 

előtte sikerült tisztázni a helyzetet, ez nagyon helyes, hogy nem terheli őket olyan kérdésekkel, ami 

nincs kellően előterjesztve. A 16-os napirendi pontot polgármester úr visszavonja, ez rendben van, de 

vegye figyelembe, hogy az általunk is olvashatott indoklásban a képviselő-testület munkáltatói 

jogkörébe tartozó három kollega között, ami polgármester és a két alpolgármesterek között, egy 

nézetkülönbség látszódik, ahol a polgármester úr elég jelentősen megindokolja a vágyott napirendi pont 

tartalmának az okát. Visszavonhatja, de ettől még az, amit megállapított és leírt, az él. Az valószínűleg 

nem szűnt meg, hiszen, ha tegnap még egy élő helyzet volt, az ma reggelre, vagy délutánra nem oldódott 

meg, legfeljebb a probléma kerül halasztásra. Kéri, hogy ebben olyan módon járjon el, hogy ez világos 

legyen kifelé, ennek volt-e alapja – az szomorú lenne –. Ha pedig egy személyes indíttatású 

véleményformálás, szubjektív – az is szomorú lenne. Egyáltalán nem fognak örülni, akármelyik 

megoldás jön elő, de alapvetően tisztázni kell, hogy miről van szó, valóság, vagy nem valóság. A 

munkáltató egy ilyen jellegű írást nem hagyhat figyelmen kívül. 

 

Balogh Csaba: Igaza van Markó úr, megértem az aggályát, nem személyes hirtelen fellángolás volt az 

oka a sürgősségi indítványnak, viszont az előterjesztés óta sikerült tárgyalásokba bonyolódnunk. 

Sikerült rájönni arra, hogy igazából van módszer, amit nem próbáltunk ki, és szeretnénk ismét egy 

irányba haladni újra, mint az összefogásunk idején. Bízunk benne, hogy majd megtaláljuk a közös 

hangot, vagy a következő testületi ülésen meglátjuk, hogy mi kerül majd újra előterjesztésre. 

 

Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását 

fogadják el. 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet II. félévi módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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2) Álláshelybővítés Göd Város Önkormányzata intézményeiben 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) Kitekintő határozat elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

4) Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

5) A helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

6) A Gödi Polgármester Hivatal alapító okiratának módosítása  

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

7) A Gödi Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

8) „Gödi Kincsem Óvoda újraépítése 275 férőhellyel” tárgyú projekt többlettámogatási 

kérelem – igazolás önrész biztosításáról 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

9) A „Göd, Csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött szerződés 

felbontása, további teendők a csónakház és a csárda épületével kapcsolatban 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

10) Gödi Szolgáltató Kft. konyha, étterem felújítása 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

11) Döntés a „Pro Vigilantia Göd” díj 2020. évi adományozásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet II. félévi módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ez egy technikai dolog. A Pénzügyi Osztály kidolgozta, hogy milyen átvezetésre volt 

szükség a 2019. év lezárásához. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnökétől 

kérdezi, hogy volt-e bármilyen javaslatuk? 

 

dr. Pintér György: Nem volt, a bizottság elfogadásra javasolta.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint elfogadták az 

előterjesztést, és az alábbi rendeletet alkották:  
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2020. (...) önkormányzati rendelete  

Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) 

önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R) 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

A) Költségvetési bevételi főösszegét 11 196 326 ezer forintban 

B) Költségvetési kiadási főösszegét 14 927 677 ezer forintban 

C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -3 731 351 ezer forintban 

D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 3 831 585 ezer forintban 

(előző évi pénzmaradványok 2019. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege) 

E) Külső finanszírozás kiadási összegét 100 234 ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) A költségvetés főösszege 15 027 8911 ezer forint. 

(3) Működési többlet 414 765 ezer forint, a felhalmozási hiány 4 146 116 ezer forint. 

(4) A belső finanszírozás bevétele 3 831 585 ezer forint. 

(5) A külső finanszírozás kiadása 100 234 ezer forint. 

(6) A működési többlet a belső finanszírozási bevétellel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt és a 

külső finanszírozás kiadásait. 

 

2. § 

 

Az R mellékletét képező 1.-14/2. helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei lépnek. 

 

3. § 

Záró rendelkezések 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba                      dr. Szinay József  

 Polgármester                         címzetes főjegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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2) Álláshelybővítés Göd Város Önkormányzata intézményeiben 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ahogy a legutóbbi testületi ülésen beszélték -egyértelmű legyen, hogy a költségvetésben 

miért és hogyan vannak betervezve a személyi juttatások - ahhoz érdemes tudni azt, hogy milyen 

álláshelyeket szeretnénk bővíteni. Névlegesen, külön határozatként fel vannak sorolva. Ha ezt így a 

Képviselő-testület elfogadja, akkor ezzel a szolgáltatások is bővülhetnek. A Pénzügyi Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén előterjesztették és befogadta azt a javaslatot, hogy első lépésben 

csak két fővel nőjön az előterjesztett négy fő helyett a közterület-felügyelet létszáma. Ezzel az ügyeleti 

idő bővíthető lenne. Kiderül, hogy a plusz két fővel miket lehet majd lefedni.  

 

dr. Pintér György: A bizottságon felmerült, - és ezt senki sem vitatta - hogy nagymértékű bértömeg lett 

betervezve. Fél milliárd forint összeggel több lett betervezve bérre, mint az előző évben. Azon 

gondolkodtak, hogy miként lehet ezt az összeget csökkenteni. Így merült ez fel, miután elég nehéz 

közterület-felügyelőt találni, ezért ez a két grádicsos felvétel épüljön be a rendszerbe. Nyilván, ha 

ténylegesen van igény és ténylegesen van jelentkező, akkor ez visszakerülhet újból a testület elé. A 

másik pedig, hogy a TESZ-szel konzultálva az merült fel, hogy miután nem lett egyértelműen 

meghatározva a betervezett 5 fő „közterületi takarító és segítő” munkakörbe felveendő embereknek a 

tényleges munkája, ez is kerüljön tartalékba, így 7 emberrel kevesebb kerüljön meghatározásra. Ezt 

polgármester úr nem fogadta be, de a bizottság befogadta. Azt gondolja, hogy ameddig ez a kérdés nincs 

tisztázva, úgy a felvetés jogos, de abban a pillanatban, ha egyértelműen meghatározásra kerülnek a 

munkák, úgy el lehet dönteni, hogy ténylegesen ennyi emberre szükség van-e.  

 

Balogh Csaba: Szeretné, ha a testület is tudna erről tárgyalni, most megvitatásra tárja a testület felé. Ha 

nincs semmi hozzáfűznivaló a képviselőktől, akkor be tudja fogadni a módosítást a további 5 főre is. 

Van-e ehhez bárkinek hozzáfűznivalója? 

 

Hlavács Judit: Azt gondolja, hogy ha 5 fő álláshelyet létrehoznak, akkor az nem biztos, hogy azonnal 

betöltésre kerül, ilyen értelemben van tartalék a rendszerben. Rettentő fontosnak tartja azt, hogy a 

közterületeinkre jobban odafigyeljünk, és legyen takarítás, legyen fűkaszálás stb., mert akárhány 

főkertészt teszünk a városba, ha nem lesz egyszerű, kétkezi munkás, aki virágot ültet, füvet nyír, avart 

gereblyéz, összeszedi a szemetet, akkor teljesen felesleges bármennyi szakképzett főkertészt odatenni. 

Ettől függetlenül nyilván ezt az 5 főt bármikor hozzá is tudjuk tenni. Mind a két megoldást el tudja 

fogadni. Igazából amellett lenne, hogy hagyjuk meg, de nem probléma, ha az előterjesztő azt gondolja, 

hogy elengedi és ne legyen, ő nyitott bármire.  

 

dr. Pintér György: Elhangzott a bizottsági ülésen, amivel egyetért, hogy többletkapacitás kell a város 

közterületeinek rendben tartására. Ott tart most a történet, hogy nem kapott a testület és előtte a 

bizottságok anyagot arról, hogy ez hogyan valósuljon meg: vállalkozási szerződés keretében és/vagy a 

TESZ csinálja, és ha vegyes rendszer van, akkor milyen arányban és ahhoz milyen kapacitás kell. Ahogy 

ez meghatározásra kerül, akkor a tényleges közalkalmazotti létszámról döntésnek helye van a testület 

előtt és meg fogja szavazni a tényleges többletigényt. Erről szólt a javaslat. Szerinte ugyanazt mondják, 

csak másik irányból közelítik meg. 

 

Balogh Csaba: Van-e másnak hozzáfűznivalója? A módosító javaslatot befogadja, hogy valóban 

kerüljön kidolgozásra, aztán utólag be tudják még tervezni.  

 

Fülöp Zoltán: Kérése a módosító javaslatot megismételni. 

 

Balogh Csaba: A Településellátó Szervezetnél feltüntetett 5 fő takarító és segítő munkakör kerüljön ki, 

valamint a Gödi Polgármesteri Hivatalnál a 4 fő közterület-felügyelői munkakör helyett 2 fő közterület-

felügyelő munkakör legyen megnevezve. 
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dr. Szinay József: Észrevétele, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatalnál az ötödik bekezdésben az 1 fő 

főépítész munkakör szerepel, ez helyesen 1 fő főépítészi irodavezetői munkakör, mert a főépítészt majd 

megbízásos alapon fogják foglalkoztatni.  

 

Balogh Csaba: Ezt a módosítást befogadja.  

 

dr. Pintér György: Azt szeretné jelezni, hogy nyilván van egy technikai egyeztetési feladat is a bizottság 

és a testület területén. A költségvetés kapcsán olyan módosító javaslatokat kell tenni, ami értelmezhető, 

a pénzügyi osztályvezető asszonnyal beszéltek arról, hogy ezt technikailag kezelni tudja, ha így kerül 

be ez a módosító a végleges költségvetés végszavazása előtt az előterjesztésbe, tehát ettől el lehet 

fogadni a költségvetést. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

40/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 2020. évi 

költségvetésében az alábbi álláshelyek tervezésével egyetért: 

 

Településellátó Szervezet 
• 1 fő Németh László konyha kisegítő munkakör 

• 1 fő Huzella Tivadar konyha szakács helyettes munkakör 

• 0,5 fő Termálstrand takarító munkakör 

• 0,5 fő Egészségház takarító munkakör 

 

Az álláshelyek betöltéséhez szükséges éves bérelőirányzat összege 29 507 ezer forint. 

 

Gödi Polgármesteri Hivatal 
• 2 fő közterület-felügyelő munkakör 

• 1 fő mezőőr munkakör 

• 1 fő adóosztály-vezető munkakör 

• 1 fő jegyzői kabinetvezető munkakör 

• 1 fő főépítészi irodavezetői munkakör 

 

Az álláshelyek betöltéséhez szükséges éves bérelőirányzat összege 48 600 ezer forint  

 

A képviselő-testület felkéri a két intézmény (TESZ, Gödi Polgármesteri Hivatal) vezetőjét, hogy a 

tényleges foglalkoztatási adatoknak megfelelően számoljanak el a költségvetésbe 2020. január 

hónaptól betervezett, a fenti álláshelyekhez kötődő bérelőirányzat maradványukkal. 

 

A bérmaradványok Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Tartalék előirányzatai 

között szereplő Személyi juttatások tartaléka sorra kerüljön átvezetésre. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, TESZ igazgató 
Határidő: azonnal 
 

 

3) Kitekintő határozat elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 
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Balogh Csaba: Technikai szavazás. Azért szükséges, hogy a költségvetést véglegesen el tudják fogadni. 

A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta.  

dr. Pintér György: Arról szól, hogy „a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása, a folyósítás…” résznél vagyis 

gyakorlatilag a fizetendő törlesztő részleteket kellett egy táblázatba véve előre, kitekintőleg 

összefoglalni és ez került be a költségvetés 21-es mellékletébe.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

41/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, a város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három év várható összegeit az alábbiak szerint elfogadja: 
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Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

4) Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Ez szólna arról, hogy - az említett álláshelybővítések módosításával, ahogy a Képviselő-

testület erről már korábban döntést is hozott, a módosítások befogadásával - arról hoznánk meg most a 

végleges döntést. Gyakorlatilag volt egy lehetőség arra, hogy a Pénzügyi Osztály a módosításokat 

bedolgozza formailag. Ha nem találunk benne hibát, akkor ez az, amit el kellene fogadni, hogy utána 

megindulhassanak a fejlesztések és a karbantartási munkálatoknak korszerű módszere. Kérdése, hogy 

van-e valakinek hozzáfűznivalója? 

 

 

    adatok ezer forintban 

Megnevezés Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei Összesen 

2021 2022 2023 F=(C+D+E) 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01        2 190 000         2 190 000     2 190 000       6 570 000     

Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 

vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 

bevétel 02            20 000             20 000            20 000            60 000     

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel  03                   -                      -                    -                    -       

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 

vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel 04                   -                      -                    -                    -       

Bírság-, pótlék-, díjbevétel 05            10 000             10 000            10 000            30 000     

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06                   -                      -                    -                    -       

Saját bevételek (01+…+06) 07 2 220 000 2 220 000   2 220 000       6 660 000     

Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a 08 1 110 000 1 110 000 1 110 000   3 330 000     

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás 

napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása 09     174 260         110 260     46 260      330 780     

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a 

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak 

vételára 10                   -                      -                    -                    -       

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és 

annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot 

nem tartalmazó értéke 11                   -                      -                    -                    -       

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő 

megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben 

kikötött tőkerész hátralévő összege 12                   -                      -                    -                    -       

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi 

szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. 

szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a 

visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár 13                   -                      -                    -                    -       

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap 

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 

fizetett ellenérték 14                   -                      -                    -                    -       

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az 

Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK 

Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 15                   -                      -                    -                    -       

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 174 260 110 260 46 260 330 780 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) 17 2 045 740 2 109 740 2 173 740 6 329 220 
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Hlavács Judit: Ha jól értelmezi, akkor ehhez érkezett egy módosító javaslat, de nem azért veti fel, mert 

támogatná. 

 

Balogh Csaba: A tisztánlátás végett elmondja, hogy érkezett egy módosító javaslat, amit a Pénzügyi 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságon is tárgyaltak, tárgyalásra alkalmatlannak állapították meg. 

 

Markó József: Az a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság véleménye, attól még a javaslat 

létezik. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a jegyzőt, hogy adjon erről egy jogi állásfoglalást. 

 

dr. Szinay József: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén az hangzott el, hogy a 

módosított indítványnak az intézményi bérelvonások része jelen pillanatban kezelhetetlen lenne, azok 

további vizsgálatokat igényelnének, míg a rendeletmódosításra való részeket alkalmasnak tartotta a 

bizottság, ha jól emlékszik. 

 

Balogh Csaba: Nem. 

 

dr. Szinay József: Azokat sem tartotta alkalmasnak, de a Pénzügyi Osztály vezetőjének a tájékoztatása 

alapján azon végig lehet végeredményben menni. De ha a bizottság, illetve a frakció ragaszkodik a teljes 

tárgyaláshoz, akkor ezt újra napirendre tudják venni, mert egy képviselőnek bármikor joga van a 

képviselő-testületi ülésen a napirend módosításához. 

 

Balogh Csaba: Köszöni a tájékoztatót. 

 

Hlavács Judit: Teljesen megdöbbent, amikor ma délután megkapta ezt a módosító csomagot, mert azt 

gondolja, hogy hetekkel ezelőtt beadhatták a javaslatukat. Nem mondja, hogy tökéletes a költségvetés 

és nem változtatna rajta szívesen, akár a személyi juttatásokon, amik valóban borzasztó nagy 

növekményt jelentenek, de be lehetett volna nyújtani ezeket a módosításokat bármikor. Ő nem volt jelen 

a múlt heti testületi ülésen, de akkor a testület egyenként szavazott mindenféle módosító indítványokról. 

Tökéletesen érthetetlen számára, hogy miért kellene döntenie két óra alatt egy olyan módosítóról, ami 

rengeteg számot tartalmaz, táblázatot, szöveges részeket. Azt gondolja, hogy felelősen így nem lehet 

dönteni, költségvetést módosítani, pláne, hogy már hónapok óta folyik az erről zajló egyeztetés, 

tárgyalás. Valóban az úgymond véglegesnek gondolt – és még mindig módosítható rendelet is 

beterjesztésre került hetekkel ezelőtt. 

 

Markó József: Az anyagot nem ő készítette, de elolvasta, tudja, hogy mi a tartalma. A „borzasztó nagy 

táblázat” egy táblázatban egy vagy két számot jelent, tehát nem azt jelenti, hogy az egész táblázat 

megváltozik, hanem a 10 vagy 12 tételből egy soron – valamilyen indokkal – van módosítás. Ez az 

egyik, a táblázatos forma, szerinte nem jelentős és a pénz nem elveszik, hanem tartalékba kerülne. Tehát 

nem veszi el senki, továbbra is él, adható. De az előbb, amit talán Pintér úr mondott, hogy félmilliárdos 

növekedés van, ami a Samsungtól várható, mondjuk ennek a kétszeres összege körül valami, annak a 

felét elviszi a bértömeg-növekedés, ezt nehéz lesz megvédeni. A minimális lépések is, amik a 

takarékosság felé mennek, fontosak. Hlavács Juditnak mondja, hogy a költségvetés módosítása 

bármikor lehetséges. Jövő héten is, egy hónap múlva is, bármikor. Ha most egy ilyen javaslat van, és ha 

most nem, akkor jövő héten is lehet erről beszélni, mert ezek olyan kérdések, amik hosszú távú 

kihatásúak. Ha bérbe emelünk, akkor ez jövőre már 800 millió lesz, aztán egymilliárd, ilyen a 

természetes folyamata. Nem mondja azt, hogy itt most hibát követett el a tervező, mert eddig is adtak 

béremelést, mert ez kellett ahhoz, hogy a város megállja a helyét, de az, hogy a létszám viszonylag nagy, 

ez kétségtelen. Az igért, vagy az elhatározott korszerűsítések egyelőre nem létszámcsökkentést 

jelentenek, hanem a különböző funkciókban többszörös létszámokat esetleg. Nem létező funkciókban 

is lehettek mindjárt ketten, hárman is, ami funkció eddig nem is volt. Véleménye szerint ezt alaposan 

meg kell nézni, mert hosszútávú elkötelezettség és nagy veszélyekkel jár. Lesz ennek kritikája a lakosság 

részéről is, hogy 500 millióval növeljük a bértömeget, és 500 millió forint volt tavaly, tavalyelőtt az 



179 

 

összes útépítési pénz. Gyakorlatilag egyéves útépítési pénz. Mindkettőre szükség van, ezt nem akarja 

vitatni.  

 

A szöveges jellegű részekben azt olvassa, hogy bizonyos tételeknél polgármesteri korlátozásokat 

javasol. Ezek nem valódi korlátozások. A polgármesteri keret például 15 millió forint legyen – ez az a 

keret, amit a polgármester mindenféle ellenőrzés nélkül - bár van ellenőrzés, mert utólag be kell 

számolni, de - gyakorlatilag azonnali döntésekkel működhet ebből a keretből. Neki ez a keret 5 mFt 

volt, amikor polgármester volt, bár nem tartozik ide, hogy mi volt. Elmondja, hogy ő sok segélyt 

osztogatott az embereknek, nem biztos, hogy jó megoldás volt, de ez volt, és így is elég volt az 5 mFt. 

Tehát a 15 mFt, ha az új polgármester nem osztogat segélyeket, mert körültekintőbb, akkor nem is kell, 

mire használja. Tehát nem igazi korlátozás, és ha kell még pénz, akkor még kér és fog kapni, 

természetesen. A többi is ilyen. Tehát olyan döntési jogkörök, amik a Pénzügyi Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi Bizottsághoz kerülnének át, semmit nem jelentenek. Olyan kérdésekben kerülne 

át, ami amúgy is ritkán fordul elő. Mi szükség van rá, hogy a polgármester a nagy költségvetésen belül 

átcsoportosítson bármit. Felesleges. 

 

Balogh Csaba: Köszöni a hozzászólást. A tisztázás kedvéért szeretne visszakérdezni: azt mondta, hogy 

nem készítette, csak olvasta az anyagot. 

 

Markó József: Így igaz. 

 

Balogh Csaba: Úgy kapta meg az anyagot, úgy tolmácsolta ezt Lenkei úr, hogy ezt a frakció adta oda. 

Akkor felelősséget tud vállalni ezért a módosító javaslatért? 

 

Markó József: Természetesen.  

 

Balogh Csaba: Ha felelősséget tud vállalni, akkor miért csak most tud felelősséget vállalni érte és miért 

nem február 24-e előtt, amikor a határideje volt a módosító javaslatok benyújtásának.  

 

Markó József: Polgármester úr, ha az SZMSZ-t elolvassa, akkor a polgármester a képviselőnek ilyen 

jellegű kérdéseket nem tehet fel. Ön engem nem kérhet számon semmilyen kérdésért, javaslatért, még 

ha az butaság is. Úgy van az SZMSZ-ben, hogy a képviselők kérdéseket tehetnek fel a polgármesternek, 

alpolgármesternek és az előterjesztőnek, és a bizottsági elnöknek, amitől Önök kicsit féltek és ki is 

akarták venni az SZMSZ-ből annak idején. Tehát Ön nekem olyan szemrehányást, hogy miért így vagy 

úgy tett, tehát ilyen kérdést fel sem tehet. 

 

Balogh Csaba: Jó, de kíváncsi arra, hogy mi volt ennek az indítéka. 

 

Markó József: Akkor kérdezze meg a folyósón, ha találkozunk. 

 

Balogh Csaba: Mint előterjesztő úgy gondolta, hogy ha van egy módosítás, akkor a módosítás 

előterjesztője, így mint a frakció… 

 

Markó József: Olvasható, konkrét javaslatok vannak benne, ennek az indokolását nem szükséges 

megadni, mert le van írva. És főleg nem a személyes motivációkat.  

 

Vajda Viktória: Részben ehhez csatlakozva azt szeretné kérdezni, hogy ki készítette ezt a módosító 

javaslatot, mert Lenkei úr azt mondta a bizottsági ülésen, hogy ő csak a beterjesztője, mint frakcióvezető, 

Markó úr sem vállalja, Pintér úr is azt mondta, hogy ő erről nem tudott. Ez vállalhatatlan ebben a 

formában a módosítás, akkor szeretné megkérdezni, hogy ki készítette ezt a módosítást? 

  

Markó József: Képviselő asszony, ami a polgármesterre vonatkozik - pedig ő nagy hatalom - az Önre 

még jobban vonatkozik, Ön egyáltalán nem kérdezhet tőlem semmit. 
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Balogh Csaba: Mint előterjesztő, formailag akkor Lenkei úrtól szeretné megkérdezni, mint 

frakcióvezetőtől, - tolmácsolva ezzel Vajda Viktória kérdését - ki volt az, aki elkészítette ezt a módosító 

javaslatot? 

 

Lenkei György: Azt tudom mondani, amit a polgármester úr, van egy szabályzat, ami szerint dolgozunk, 

tehát az, hogy a frakción belül ki milyen munkát végez, ki mit javasol, az csak a frakcióra tartozik. 

 

Balogh Csaba: Az lehetséges, de ahogy Markó úr is mondta, az előterjesztőt lehet kérdezni. Tehát 

megkérdezheti, hogy ki készítette ezt a módosító javaslatot? 

 

Markó József: Kérdezze meg Lenkei urat. 

 

Lenkei György: Átadná a szót Markó úrnak.  

 

Markó József: Polgármester úr a god.hu-n megírt bizonyos tényeket, elsősorban engem hagyott meg 

névvel – másokat utána kivettek névvel, bár azok a megállapítások személyes jogokat sértettek – de nem 

kérdezett meg engem arról, ahogy én sem kérdeztem meg Önt, hogy kivel csináltatta azt a véleményt. 

Valami szakértővel esetleg, aki ért is hozzá, vagy önmaga felvállalta ezt a kitűnő feladatot. 

 

Balogh Csaba: Nem menjünk túlságosan mélyre ebben a témában, mert ezek az információk, amit most 

kétségbe von, elérhetőek voltak. Tény, hogy levehettem volna a nevét és akkor Göd polgármestere xy 

lett volna.  

 

Markó József: Nem erre gondolt, hanem egyéb szubjektív megállapításokra. Tehát az, hogy egy frakció 

esetleg… 

 

Balogh Csaba: Bocsánat, de mivel eltért a témától megvonom a szót. 

 

Markó József: Hiába vonja meg. Tehát az, hogy egy frakció szakértőt alkalmaz, arra joga van. 

Csináltathat bárkivel bármit és utána aláírja, hogy frakció.  

 

Balogh Csaba: SZMSZ szerint dolgozunk, így sajnos csendben kell maradnia. 

 

Markó József: Akkor büntessen meg polgármester úr.  

 

Balogh Csaba: Szükséges ez? Szükséges, Markó úr kivezettetni Önt? 

 

Markó József: Próbálja meg.  

 

Balogh Csaba: Jegyző úr, mi ennek az eljárása? 

 

dr. Szinay József: Nem szükséges kivezetni. 

 

Balogh Csaba: Fülöp Zoltánnak megadja a szót.  

 

Fülöp Zoltán: Egy mondatra reagálna nagyon röviden. Az előterjesztésben azt olvassa: „ezért arra 

kérünk minden képviselőt, aki elkötelezett a demokrácia és az átláthatóság mellett…” nagy tisztelettel 

egy ekkora terjedelmű anyagot a végszavazás előtt beterjeszteni ez sem nem demokratikus, sem nem 

támogatja az átláthatóságot, ezért a módosító indítványt semmilyen formában nem támogatja. 

 

Hlavács Judit: Markó úrnak annyit szeretne mondani, hogy miközben az aggályait tökéletesen osztja 

mind az 500 mFt-os bérnövekmény-tömeg kapcsán, mind el tudja fogadni azt, hogy a rendeletszövegben 

megvonjunk, vagy tartalékba tegyünk bármit, neki tényleg csak azzal volt a problémája, hogy ezt miért 

ma délután kettőkör kell olvasnia. A bérnövekmény indoka pedig – nem szeretné, hogyha elfelejtenék 

a mindenféle intézményben a bérnövekmény egyik alapja - az a 8 %-os bérnövekedés, amit az Önök 
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képviselő-testülete szavazott meg egy olyan ülésen, amikor mi ott ültünk a közönség soraiban és 

megkérdeztük polgármester urat, hogy milyen alapon döntöttek a 8 % mellett és azt mondta, hogy ez 

megalapozott volt. Azt gondolja, hogy ez a 8 % az 500 millióból, az megalapozott, a többi nyilván 

vitatható lehet. Elmondja, hogy ő sem örül egy ekkora növekménynek, a megfelelő csatornákon jelezte 

a kétségeit, kapott rá választ, nem csökkent az összeg – ami ugyan még mindig nem tetszik neki - de ha 

nem született erről előterjesztés az előző testületi ülésre, akkor ő már most nem erőlködik ezen, aminek 

meg kellett történnie múlt hétfőig. 

 

Balogh Csaba: A jegyzőkönyv kedvéért azért hozzátenné azt, hogy természetesen az ésszerű 

takarékosságra törekedni fognak. Kérdése, hogy van-e további hozzáfűznivaló? 

 

Szilágyi László: Pár mondatot hozzátenne. Az egyik az az, hogy soknak tartja ezt a bérnövekedést. félő, 

ha egyszer a Samsung, - ami már egyszer bekövetkezett - ha mégsem lesz, akkor a jövőben ezt miből 

lehet kigazdálkodni, a béremeléseket. A másik, ami nem került szóba az, hogy a Kormány tervezi az 

iparűzési adó elvételét a helyi önkormányzatoktól. Így azt gondolja, hogy ez egy súlyos kockázat. Mint 

lehetőség ott van, úgyhogy a tartalékok tekintetében mindenféleképpen arra kell törekedni, hogy hosszú 

távon a városnak legyen megfelelő forrása a fejlesztésekre és a működésre. 

 

dr. Pintér György: Ott van a fejében az iparűzési adó jövője. Nem az az egyetlen része a történetnek – 

szeretné jelezni a testület felé – hogy esetleg úgy alakul át az iparűzési adó számításának az alapja, hogy 

az Göd városának hátrányos, hanem van egy másik leágazása is a történetnek. Az, hogy innentől kezdve 

az úgynevezett adóerőképessége meg fog változni a városnak, ami azt jelenti, hogy ahogy ez az 

adóerőképesség nő, úgy a tevékenységek támogatása csökkenni fog. És ez azt jelenti, ahogy 

számolgatták még kb. 8-9 hónappal ezelőtt, hogy ilyen alapon, akár több lépésben, de hogyha ez az 

adóerőképesség megmarad, akkor az akár félmilliárdos támogatáscsökkenést okoz. Tehát szeretné ezt a 

számot itt most nyilvánosan, a testület számára elmondani, hogy ahogy megy fel az adóbevétel, elkezd 

csökkenni a támogatás az adóerőképesség okán. Sarkítva, ha több adó folyik be, az a baj, ha kevesebb 

az a baj. A bizottsági ülésen is elhangzott a fenntarthatóság, tehát olyan struktúrát csináljunk, amit fent 

tudunk tartani, és erre kell törekedni. Visszatérve ehhez az előterjesztéshez, tény és való, hogy ezt a 

kiosztott változatot itt látta, és ami problémája van ezzel, az pedig az, hogy vagy egyben szavaznak róla 

– de akkor tudomása szerint van, aminek a jogszabályi egyezősége nem egyértelmű számára – tehát az 

elemi költségvetés elfogadása az 1. paragrafusban, ahogy szerepel. Nem tudja jogilag azt mondani, hogy 

minden pontja egyértelmű, tehát, ha ezt átszűri a hivatal, akkor visszatérhetnek erre legközelebb. Vagy 

paragrafusonként szavazunk vagy egyben, ezek már külön kérdések, kapott olyan információt, hogy ez 

így nem működik. Nem tudja, hogy így van-e, ezért az előzetes jogi kontrollt szeretné látni. Nagyon 

szeretné ennek kapcsán, de lehet a saját előterjesztése kapcsán, de általánosságba véve – főleg a később 

kiküldött anyagoknál – valamiféle előzetes hivatali kontroll épüljön be a rendszerbe, mert sajnos – és 

most nem akar a levett napirendekre utalni – de valamilyen módon azt érzi, hogy jelentős a 

bizalmatlanság a rendszerben és sajnos akkor az következik, hogy erre az előzetes szűrésre duplán 

szükség van. Szakmai is, tehát egy végrehajthatóság, de önmagában a jog, az, hogy van-e jogi ütközés, 

mert a legjobb szándék mellett is előfordulhat ilyen. Ez most senki felé nem irányul, csak egyszerűen 

azt mondja, hogy ne fogadjanak el hirtelen felindulásból, ami esetleg jogszabályba ütközik. 

 

Balogh Csaba: Ehhez annyit tenne hozzá pont az előterjesztések kapcsán, hogy a hivatal elkezdte 

előkészíteni az iratkezelési szabályzatot, ami 95 %-os, de talán a maximalisták még kevesebbre ítélnék. 

Mindenesetre egy kifejezetten minőségi munkát összeraktak, ami elismerésre méltó és ha ők is 

beleegyeznek, akkor szeretné majd előterjeszteni a képviselő-testületi ülésen, ami már tartalmazza 

ezeket az eseteket. Az SZMSZ-szel együtt még a testületi ülés előtt együtt leülni a képviselő-testülettel, 

képviselőtársakkal átbeszéljék azt, hogy az mindenki számára elfogadható-e az az ügyrend, mert akkor 

ezzel tudják biztosítani, hogy mindenki jól informált legyen, amikor itt lesznek a képviselő-testületi 

ülésen. 
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dr. Szinay József: Ez az elemi költségvetéses kérdés, amire utalt az elnök úr, itt az elemi költségvetés 

elnevezése indoklásra szorult. Az elemi költségvetés az az, amikor a Képviselő-testület elfogadja a 

költségvetési rendeletet, megszületik egy adott városnak az adott évre szóló költségvetése, azt követően 

ez elemi költségvetési részekre kerül bontásra intézményenként és ezek az intézményi adatok kerülnek 

a Magyar Államkincstárhoz adatszolgáltatásra, és ennek az elfogadása és a továbbításának a joga a 

polgármesteré, ezt jogszabály, az Áht. ezt így rendezi, tehát ezen még itt módosításnak nincs is helye, 

tehát ezt jogszabály adja a polgármester hatáskörébe. Az iparűzési adóval kapcsolatban – Pintér úr utalt 

arra, hogy 8 hónappal ezelőtt erről beszélgettünk, sokat gondolkodtak és akkor még nem tudták, hogy a 

kormányzatnak vannak szándékai az iparűzési adóval kapcsolatosan – szeretne egy ezzel kapcsolatos 

aggodalmat eloszlatni abban a tekintetben, hogy ha a Samsung-adóbevételek az általunk várt, illetve a 

Samsung által prognosztizált mértékben megindulnak, akkor ez jóval magasabb lesz annál az összegnél, 

mint amit adóerőképesség tekintetében el tud veszíteni a város. Ez néhány száz millió kontra néhány 

milliárd az évek folyamán pedig több milliárd forint, tehát ez gyakorlatilag – bár ő is azt mondja, hogy 

szükséges a takarékoskodás – szükséges az ésszerű ilyen jellegű tevékenységet mindig szem előtt tartani, 

de azért ez - számára legalábbis - megnyugtató. 

 

Lőrincz László: Az előterjesztések tartalmi, illetve technikai része, igen, ez a szűrőrendszer, erre szükség 

van, mert át kell menjen olyan kezeken, hogy az valóban tárgyalásra alkalmas és megfelelő legyen. Több 

kézen átmegy, de nem mindig azon a kézen, amin kellene és így a végén derülnek ki dolgok. A 

költségvetéssel kapcsolatban a módosítóknál is felmerült, hogy vannak olyan részek, amik akár lehet, 

hogy formailag, vagy jogilag nem megfelelőek, illetve továbbra is ez a bérköltséges fenntartható nem 

fenntartható fejlődés, illetve bérfejlesztés gazdálkodás lebeg a fejük felett, jó szívvel – még ha 

ünneprontó is lesz - lehet, hogy futna még egy kört ebben, hogy biztos legyen és olyan költségvetés 

legyen, ami mindenki számára elfogadható. Nem tud rá igent sem mondani, meg nemet sem, sem a 

módosítókra, sem a költségvetésre, mert szakmailag egyik sincs alátámasztva számára. 

 

Fülöp Zoltán: Az utóbbi percekben egy olyan polémia bontakozott ki, amit a múltkor már egyszer 

lefutottak. Ő volt az, aki az előző körben időben és előkészített módon a bérköltségek jelentős 

visszafogását és a bérkeretek tartalékba helyezését indítványozta. Akkor egy szakmailag megalapozott 

vita során ebből a tartalékolási indítványból egy visszalépés történt, a lefolytatott vita alapján ő ezt a 

visszalépést el tudta fogadni azzal, hogy nyilvánvalóan a jövő évi bérdinamikát az adott helyzetnek 

megfelelően, illetve a 2020. évi tényleges adóbevételnek megfelelően kell, illetve a 2021-es 

bérdinamikát megtervezni. Ő személyesen egyáltalán nem érti ezt a beérkezett módosító javaslatot, ezt 

a kört már egyszer lefutották, teljesen felesleges újranyitni a vitát, javasolja a képviselőtársainak, hogy 

ezt a módosító indítványt a létszámkorrekció kivételével vessék el és fogadják el a költségvetést. 

 

Balogh Csaba: Kérdése, hogy van-e valakinek bármilyen hozzáfűznivalója ehhez? Még egyszer felhívja 

a képviselőtársak figyelmét, hogy a módosítási javaslatokra volt lehetőség elég hosszasan, van még most 

is lehetőség felszólalni, ha valakinek van még további aggálya. Ha nincs, akkor szavazásra terjeszti az 

ügyet. 

 

Szilágyi László: Annyit tenne hozzá, hogy többször elhangzik a Samsung, mint áldás, viszont azt nem 

szabad elfelejteni, hogy sok bócsai lakosnak, illetve Nemeskéri úti lakosnak, igazából ez inkább átok. 

Ő a tárgyalások során többször is hangoztatta, hogy ennek a térségnek jóval nagyobb lehetőséget kellene 

biztosítani, hiszen ők szenvedik el elsősorban a Samsung okozta. Ennek enyhítésére került be a 

Nemeskéri útnál egy járdaépítés, illetve a költségvetésben van olyan tétel, hogy ingatlanvásárlás. A 

jövőben is azt fogja hangoztatni, hogy a bócsai lakosoknak lehessen ezzel a lehetőséggel élni. Szeretné, 

ha a jövőben meg tudnák oldani azt a problémát, hogy a Nemeskéri úton valamilyen fasor, vagy egyéb 

megoldással a Samsungnak a látványát kertvárosiassá tenni. 

 

Balogh Csaba: A fásításnak van egy kerete, a környezetvédelmi, ezt lehet erre használni, illetve pont 

erre kapott most egy olyan értesítést, hogy van olyan elérhető pályázat, amibe be lehet még szállni, ezt 

természetesen támogatja. Az ingatlanvásárlásoknál is támogatja a bócsai ingatlanok megvásárlását azért, 

hogy a nehézzé vált körülményeken az Önkormányzat tudjon segíteni. A nevesítést nem tudja 

felajánlani, mert az ingatlanokról beszélnek és ha bármi nevesítés történne, akkor az az érdek a 
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gazdasági érdekekkel szembe menne, de ennek ellenére így szeretné a jegyzőkönyvbe is felvéve 

rögzíteni, hogy továbbra is támogatja a bócsaiakat. 

 

Szilágyi László: Még annyit szeretne hozzátenni, hogy a körzetében lakókat szeretné megnyugtatni, 

hogy a vasútállomásnál a Fácán utcai résznél a közvilágítás meg fog oldódni, illetve a választási 

programban is elhangzott, hogy biciklitárolók kerülnek majd kialakításra, így az ottani káoszos állapot 

várhatóan idei évben meg fog szűnni.  

 

Balogh Csaba: Ezt csak igazolni tudja, a Beruházási Megbeszélésen is volt ez téma. 

 

dr. Pintér György: Most minden képviselő elmondhatja, hogy a saját körzetében mit sikerült elérni, de 

szerinte most nem feltétlenül ennek van itt az ideje. Inkább a Samsung-környéki történetre térne inkább 

vissza, mert ez náluk is kb. 1 éve felmerült, és azt javasolták, hogy alapvetően ezt kellene folytatni vagy 

megvalósítani. Sok dolgot hiányoltak a korábban felvetetett történetekben a Samsung és a Nemeskéri út 

közötti résznek az erdősávos takarása az az ő programjukban is benne volt. Azt gondolja, hogy most 

meg kellene szavazni a költségvetést és ezek a dolgok egyszerűen kimaradtak. Kifejtve: most nem akar 

a bizalmatlanság, meg az új csapatnak a gyakorlatlansága meg az egyeztetések hiánya, meg sok egyéb, 

ami kimaradt, most fel tudna itt más dolgokat is sorolni, amik nevesítve sajnos kimaradtak ebből a 

költségvetésből, de azt gondolja, hogy év közben az a dolguk, hogy ezeket a dolgokat betegyék. A bócsai 

részekre és a Samsunggal kapcsolatosan szeretett volna reagálni, az esetleges ingatlanfelvásárlások 

ügyében annyit jegyez meg, hogy volt már személyesen is polgármesternél ilyen ügyben, ez a dolog 

véleménye szerint nyitott kapukat dönget.  

 

Balogh Csaba: A költségvetésben ezek a dolgok a tartaléksorból áthelyezhető elemek, hogyha 

konszenzusban fog dönteni a Képviselő-testület, és ahogyan tárgyaltak korábban, szerinte ezek fognak 

megvalósulni majd az év folyamán, csak ehhez azért kell az elfogadott költségvetés, hogy ezek a 

konszenzusok létrejöhessenek.   

 

Vajda Viktória: Három dolgot szeretne mondani. Az egyik az, hogy nagyon fontos lenne most már, hogy 

el tudjon kezdődni minden olyan intézkedés, ami mindenkinek fontos, ami az egész városnak fontos, 

ehhez viszont lételem és alapvető dolog, hogy a költségvetést most már el kellene fogadnunk. A másik 

dolog az, hogy nem tudja támogatni semmilyen formában a FIDESZ frakciótól beérkezett módosító 

javaslatot, mert amellett, hogy vannak ezek a nagy személyi juttatási kérdések, rengeteg olyan elrejtett 

kihúzás, piros vonallal áthúzás és lenullázás van benne, ami egyszerűen mindennel szembe megy, amit 

a frakciójuk képvisel. Csak kettőt kiemelne: az összes művészettel kapcsolatos tétel ki lett volna húzva 

ebből a költségvetésből, vagy egyébként a környezetvédelmi tételre betervezett 50 millióból mindössze 

5 millió maradt volna e szerint a javaslat szerint. Tehát azt gondolja, hogy ezek nem elfogadhatóak sem 

az ő számára, sem az általa képviselt emberek számára. A harmadik dolog, amit el szeretne mondani az 

az, hogy nagyon örülne, ha a költségvétésről név szerint szavaznának. 

 

Balogh Csaba: Befogadja ezt a javaslatot, hogy név szerint szavazzanak a költségvetésről.   

 

dr. Szinay József: A Képviselő-testület ¼-e kezdeményezné, akkor név szerinti szavazás történik. 

 

Lőrincz László: Fülöp Zoltán alpolgármester úr őt megkereste - nem tudja, hogy a többi képviselőt is – 

arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztéseket szeretne a körzetében. Ő lediktálta, és szeretné, ha ezek 

megvalósulnának. 

 

dr. Szinay József: Felolvassa a név szerinti szavazásra vonatkozó rendelkezést, miszerint 3 képviselő 

szavazata szükséges ahhoz, hogy elrendeljék a név szerinti szavazást.  

 

dr. Pintér György: Kérdése, hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Minden módosítóról egyesével? Nem 

derült ki. A költségvetésről történő szavazás, az a módosító és végszavazást egyáltalán jelenti és 

jelentheti, ezért kérése, hogy tisztázzák miről szól a felvetés. 
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Vajda Viktória: Nem, a végszavazásra gondolt elsősorban, de szavazhatnának arról is név szerint, hogy 

ki az, aki befogadja ezt a módosító csomagot. Itt ülhetünk éjfélig is, ha egyesével szavazunk, úgy 

gondolja, hogy csomagban kell szavazni. 

 

Fülöp Zoltán: Ügyrendi hozzászólása van: a beadott módosító az egy darab módosító, nem tételes 

pontonként van, a módosítóról egyben tudunk szavazni az ő meglátása szerint. Kéri, hogy a jegyző úr 

ebben erősítse meg, vagy cáfolja meg, de egy darab beadott módosítót lát, az ő értelmezése szerint a 

módosítóról egyben tudnak csak szavazni.  

 

dr. Szinay József: Egy módosításról van szó. 

 

Andrejka Zombor Attila: Lőrincz alpolgármester mondandóját megerősítve, ő is kapott a Fülöp 

alpolgármestertől egy olyan lehetőséget, hogy ami javaslata van, azt megtegye. Meg is tette.  

 

Markó József: A név szerinti szavazással semmi kifogása nincs, bár ott van a táblán név szerint. A nyílt 

üléseken mindenki látja, hogy ki hogyan szavazott, de felvállaljuk a szavazatunkat. Gondolja, hogy el 

van döntve, ki hová fog szavazni. A másik, amit a képviselő asszonynak szeretne mondani a művészettel 

kapcsolatosan, hogy senki nem vette el a pénzt, csak áthelyezték a másik bizottsághoz a Pénzügyi 

Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsághoz, tehát az összeg megmaradt, nem vették el. 

 

Vajda Viktória: Konkrétan az a sor nullázva van.  

 

Markó József: De a szövegben benne van, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottsághoz kerül. 

 

Vajda Viktória: A civil alap, a művészeti rész az teljesen kikerült. 

 

Markó József: Akkor ott valami hiba volt, de nem hinné. Lehet, hogy így van.  

 

Balogh Csaba: Akkor ezt jelezzék annak, aki készítette. 

 

Markó József: Azt még azért kérné, hogy szavaztassák meg akár egyben, ők felvállalják a saját 

szavazatukat, ez természetes. Szavazzunk róla és továbblépünk.  

 

Fülöp Zoltán: Megerősíti, hogy a képviselőtársait megkereste, az egyéni képviselői körzetből származó 

igényeket a polgármesterrel áttekintették, és a költségvetésbe lehetőség szerint beillesztették. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket az ügyrendi szavazásra. Szavazzanak arról, hogy név szerinti 

szavazás legyen a módosító javaslatról.  

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 3 „tartózkodás” szavazati aránnyal döntött arról, hogy a FIDESZ frakció 

által beadott költségvetési módosító javaslatról név szerinti szavazással döntenek.  

 

dr. Szinay József: Felolvassa a név szerinti szavazás ívét. 

 

Andrejka Zombor Attila: „nem” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „nem” 

Hives Gábor Ferenc: „tartózkodik” 

Hlavács Judit: „nem” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „nem”  

Markó József: „tartózkodik” 

dr. Pintér György: „tartózkodik” 

Szilágyi László: „tartózkodik” 
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Vajda Viktória: „nem” 

Balogh Csaba: „nem” 

 

dr. Szinay József megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 „igen”, 6 „nem”, 4 „tartózkodás” szavazati 

aránnyal nem hozott döntést.  

 

Balogh Csaba: Képviselőtestület nem fogadta el a módosító javaslatot. Ügyrendi javaslata az, hogy 

hasonlóképpen név szerint szavazzanak a képviselők a költségvetésről. Felkéri a képviselőket arra, hogy 

szavazzanak az elhangzott ügyrendi javaslatról. 

 

A Képviselő-testület tagjai 8 „igen”, 1 „nem” és 3 „tartózkodás” szavazati aránnyal döntenek arról, 

hogy név szerint szavaznak a költségvetésről.  

 

dr. Szinay József: Felkéri a képviselőket, hogy tegyenek végleges szavazást a 2020. évi költségvetésről. 

Felolvassa a név szerinti szavazás ívét. 

 

Andrejka Zombor Attila: „igen” 

Csányi József: „igen” 

Fülöp Zoltán: „igen” 

Hives Gábor Ferenc: „igen” 

Hlavács Judit: „igen” 

Lenkei György: „igen” 

Lőrincz László: „igen”  

Markó József: „igen” 

dr. Pintér György: „igen” 

Szilágyi László: „igen” 

Vajda Viktória: „igen” 

Balogh Csaba: „igen” 

 

Balogh Csaba: A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a költségvetést.  

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2020. (…) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri 

Hivatalra, a Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki. 

 

2. § 

 

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

A) Költségvetési bevételi főösszegét 4 374 509 ezer forintban 

B) Költségvetési kiadási főösszegét 7 997 512 ezer forintban 

C) Költségvetési egyenlegét (A-B) -3 623 003 ezer forintban 

D) Belső finanszírozásának bevételi összegét 3 687 003 ezer forintban 

(előző évi pénzmaradványok 2020. évi költségvetési tervezetben igénybe vett összege)  
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E) Külső finanszírozásának kiadási összegét 64 000 ezer forintban 

(hiteltörlesztés) 

állapítja meg. 

(8) A költségvetés főösszege 8 061 512 ezer forint. 

(9) Működési hiány 647 020 ezer forint, a felhalmozási hiány 2 975 983 ezer forint. 

(10) A belső finanszírozás bevétele 3 687 003 ezer forint. 

(11) A külső finanszírozás kiadása 64 000 ezer forint. 

(12) A belső és külső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási és működési hiányt 

valamint a finanszírozás kiadását. 

(7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - 

csoportonkénti összegeit az 1/1. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg. 

(8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - 

csoportonkénti összegeit a 1/2. számú melléklet 35. oszlopa szerint határozza meg. 

(9) Az 1. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési 

kiadások és bevételek előirányzatait (9. oszlop), valamint a felhalmozási kiadások és bevételek 

előirányzatait (10. oszlop) "mérlegszerűen". 

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett önkormányzati működési támogatások részletes jogcímenkénti 

előirányzatait a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.  

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett közhatalmi bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 3. 

számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg. 

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett működési bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. 

számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.  

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett felhalmozási bevételek részletes jogcímenkénti előirányzatait az 

5. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg.  

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú 

pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa 

szerint határozza meg.  

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú 

pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa 

szerint határozza meg.  

(16) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett személyi juttatások és járulékok intézményenkénti előirányzatait 

a 8. számú melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg. 

(17) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett dologi kiadások intézményenkénti előirányzatait a 9. számú 

melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg. 

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú 

pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú melléklet 3. oszlopa 

szerint határozza meg. 

(19) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú 

pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú melléklet 3. oszlopa 

szerint határozza meg. 

(20) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett 2020. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 

12. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 
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(21) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/1. számú melléklet 

3. oszlopa szerint határozza meg. 

(22) Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó 

Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 13/2. számú melléklet 3. 

oszlopa szerint határozza meg. 

(23) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az 

Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/1. számú 

melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 

(24) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a 

Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 14/2. 

számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg. 

(25) Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint határozza 

meg.  

(26) A közvetett támogatások, adókedvezmények összegét a 16. számú melléklet szerint határozza 

meg. 

(27)  Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, 

kötelező feladatai bevételi előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg. 

(28)  Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének önként vállalt, államigazgatási, 

kötelező feladatai kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet szerint határozza meg. 

(29) Göd Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetésében tervezett intézményenkénti létszám 

előirányzatait a 19. számú melléklet szerint határozza meg. 

(30) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének 

tervezett felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet szerint határozza meg. 

(31) A Képviselő-testület az önkormányzat a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 21. számú melléklet 

szerint határozza meg. 

 

3. § 

 

(1) A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények: 

1. Göd Város Önkormányzata  

2. Gödi Polgármesteri Hivatal 

3. Településellátó Szervezet (TESZ) 

 

Önállóan működő intézmények: 

4. Göd Kincsem Óvoda 

5. Gödi Kastély Óvoda 

6. Gödi Szivárvány Bölcsőde 

7. Gödi Alapszolgáltatási Központ 

8. Göd Városi Könyvtár 

9. József Attila Művelődési Ház 

4. § 

 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a 

polgármester és a jegyző dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről.  

 

5. § 

A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai 

 

(1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a 

polgármester hagyja jóvá. 
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(2) A Képviselő-testület felhatalmazza Göd Város Önkormányzatát, valamint költségvetési 

intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások 

teljesítésére. 

(3) Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében a tervezett bevételek 

elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.  

A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.  

(4) A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt 

előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el. 

(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és az 

ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 

(6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-

maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával 

vállalhatnak.  

(7) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő 

intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám- és bérgazdálkodási 

jogkörrel látja el. 

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e 

rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői 

előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a 

többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az 

intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan 

működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását – a polgármester által előzetesen 

jóváhagyott pénzellátási terv alapján – biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások 

esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével 

lehet. 

(11) A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek 

teljesüléséhez köti. 

(12) A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2020. évben összesen 16 000 

eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, 

amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. 

(13) A Képviselő-testület a 2020. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait – ha szükséges 

– a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső 

határa  

1 000 000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a 

Polgármester dönt. 350 000 eFt összeg feletti folyószámla hitelkeret igénybevételéhez a 

Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 

 (14) A 2020. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozhatja meg. 

(15) A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza. 

(16) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell 

szabályozni.  

(17) A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére 

használható fel.  

(18)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 10. számú 

mellékletében nevesített civil szervezetekkel a támogatási megállapodást aláírja. 
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6. § 

Költségvetési előirányzatok változtatása 

 

(1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha 

év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.  

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni 

haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az 

önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 

(3) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint 

kerül sor, de legalább: 

a) az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, 

b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez 

történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal. 

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell 

az alábbi okok hatását a költségvetésre: 

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, 

b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi 

hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, 

c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott 

előirányzat módosítások, 

d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások, 

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat 

eredményező képviselő-testületi döntések, 

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása. 

 

7. § 

Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében,  

illetve az átruházott jogkörök szabályozása 

 

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének 

és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti 

átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. 

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) 

bekezdés a) – c) pontját) saját hatáskörben tartja. 

(3) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a 

Képviselő-testület vállalhat. 

 

8. § 

 

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-

változtatási jogot a Polgármesternek: 

a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, 

meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása, 

b) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, 

meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete 

alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében, 

c) a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben jóváhagyott „Polgármesteri keret” 

jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,  

d) a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott 

pénzügyi keretek – az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti 

előirányzat módosítások tekintetében, 

e) a rendelet dologi előirányzatai között megtervezett és jóváhagyott „Körzetfejlesztési 

támogatás” jogcímek – az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján – egyéb 
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feladatra (egyéb kiemelt előirányzatra) történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások 

tekintetében, 

f) a rendelet 12. számú mellékletében szereplő előirányzatok között megtervezett és 

jóváhagyott „Alpolgármesteri keret” jogcím – a humán területért és a gazdasági műszaki 

területért felelős alpolgármesterek kezdeményezése alapján azonos mértékű előirányzat erejéig 

- egyéb feladatra (egyéb kiemelt előirányzatra) történő átcsoportosítása miatti előirányzat 

módosítások tekintetében, 

g) a rendelet 12. számú mellékletében szereplő előirányzatok között megtervezett és 

jóváhagyott „Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása” és a „Sportfejlesztések – 

önrész” jogcímek – a humán területért felelős alpolgármester kezdeményezése alapján - egyéb 

feladatra (egyéb kiemelt előirányzatra) történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások 

tekintetében 

h) a rendelet 12. számú mellékletében szereplő előirányzatok között megtervezett és 

jóváhagyott „Klímavédelmi cselekvési intézkedések” jogcím – a gazdasági műszaki területért 

felelős alpolgármester kezdeményezése alapján - egyéb feladatra (egyéb kiemelt előirányzatra) 

történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében 

i) az e rendelet felhatalmazása alapján a 10.§-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a 

bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester, 

Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások 

tekintetében, 

 (2) A 8. §-ban foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a döntést 

hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület 

előtt- kötelesek beszámolni. 

 

9. § 

Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök 

 

(1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi civil szervezetek és önszerveződések 

támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

a) a Humánügyi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 10. és 

12. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében: 

• a „Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete”,  

• a „Civil szervezetek támogatása”,  

• a „Gödi művészet támogatása” 

b) a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási 

jogkörrel az e rendelet 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében: 

• a „Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete”, 

c) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási 

jogkörrel az e rendelet 9. és 12. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek 

tekintetében: 

• a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete”, 

• a „Környezetvédelmi feladatok” 

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb december 16-ig kell dönteni.  

(3)  Alapítvány támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület 

jóváhagyásával folyósítható.  

(4) A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek 

előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak. 

(5) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek 

számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként 

– juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem 

teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a 

felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve 

magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e 
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kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a 

támogatás visszafizetésére. 

 

10. § 

Előirányzat - módosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél 

 

(1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait – a Képviselő-testület jóváhagyása mellett 

– felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési 

bevételi összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra 

figyelemmel. 

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási 

igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési 

szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja. 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját 

hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól 

előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt 

előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző 

önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, 

a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési 

szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő 

engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan 

működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján. 

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben 

jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet 

korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.  

 

11. § 

Vegyes rendelkezések 

 

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire 

biztosítási szerződést köthet. 

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak 

létre társadalmi szervezetet. 

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület 

engedélyével csatlakozhatnak. 

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, 

kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem 

fogadhatnak el. 

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati 

törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, 

valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók. 

(6) Kezességet a Képviselő-testület vállalhat. 

(7) Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközeit – a központi költségvetésből 

származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a számlavezető pénzintézetnél betétként 

vagy értékpapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja. 

 

12. § 

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai 

 

(1)  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel 

a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, 

összeghatár nélkül:   

− az intézményeket érintően az intézmény vezetője, 



192 

 

− Göd Város Önkormányzatát érintően a Polgármester jogosult. 

(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz 

kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.  

 

 

13. § 

 

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 

1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési előirányzatai 

1/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatai 

1/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatai 

2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzata 2020. évi önkormányzati működési támogatás 

előirányzatai 

3. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett közhatalmi 

bevételek előirányzatai 

4. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett működési 

bevételek előirányzatai 

5. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett felhalmozási 

bevételek előirányzatai 

6. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai 

7. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai 

8. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett személyi 

juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként 

9. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások 

előirányzatai intézményenként 

10. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások előirányzatai  

11. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű 

felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai  

12. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi tartalékainak előirányzatai 

13/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az Önkormányzat címen 

belül tervezett felújítási feladatok feladatonként 

13/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Településellátó 

Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként 

14/1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az Önkormányzat címen 

belül tervezett beruházási feladatok feladatonként 

14/2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Településellátó 

Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként 

15. sz. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek a 2020. évi költségvetésben 

16. sz. melléklet Közvetett támogatások, adókedvezmények 

17. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételi előirányzatainak 

tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok 

18. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadási előirányzatainak 

tervezete Önként vállalt, államigazgatási, kötelező feladatok 

19. sz. melléklet Intézmények létszámadatai 

20. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv 

21. sz. melléklet Saját bevételek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségek  
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14. § 

Záró rendelkezések 

 

 (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés 

végrehajtása során kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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5) A helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: A helyi kitűntető címekről szóló rendeletet azért akarjuk módosítani, mert a sportcélú 

kitüntetés, a Kóczán Mór díj átadása ne március 15-én, hanem a sportmajálison kerüljön átadásra. 

 

Balogh Csaba: Korábban is előkerült már ez a téma. Kérdés, hozzáfűznivaló nem érkezik, ezért felkéri 

a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2020. (…) önkormányzati rendelete  

a helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdése, továbbá Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdésben szereplő „március 

15-i ünnepség” szövegrész helyébe „májusi sportmajális” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 6. § (4) bekezdésében szereplő „február 15-ig” szövegrész helyébe a „március 31-ig” 

szöveg lép. 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Balogh Csaba                                           dr. Szinay József  

 Polgármester                                              címzetes főjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

6) A Gödi Polgármester Hivatal alapító okiratának módosítása  

Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

 

dr. Nagy Atilla: A Gödi Polgármester Hivatal alapító okiratát utoljára 2013-ban módosította a 

Képviselő-testület. Azóta az Államkincstár hivatalból módosított rajta egy-két apróságot. Most a 

polgármesteri hivatal SZMSZ-ének a felülvizsgálata kapcsán merült fel, hogy a kettőnek szinkronban 

kell lennie, ne előzze meg az SZMSZ megalkotása az alapító okirat módosítását. Az alapító okirat 

érdemi módosítása az, hogy néhány olyan kormányzati funkciót, feladatot törölnénk, amit már nem kell 
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ellátni és pár olyan feladat kerülne felvételre, ami a katasztrófavédelmi, vízügyi és egyéb olyan 

tevékenységek, amiket szükségesnek látnak, még ha ezek nullás könyvelési tételek is. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

42/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy a Gödi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a következők szerint módosítja: 

 

1. Telephelyként fölveszi az alapító okiratba a 2131 Göd, Pesti út 60/A szám alatti címet. 

 

2. Törli az Alapító Okiratból az  

a. Igazságügyi szakértői tevékenység     031030 

b. Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás   074011 

c. Egészségügyi szakértői tevékenységek   076040 

d. Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások 101150 

kormányzati funkcióba tartozó alaptevékenységeket. 

 

3. Fölveszi az Alapító Okiratba a  

a. Támogatási célú finanszírozási műveletek   018030 

b. Polgári honvédelem ágazati feladatai, a alkosság felkészítése 022010 

c. Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység   032020 

d. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  047410 

e. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

9000020 

 

E döntés a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

Felkéri a jegyzőt a módosító okiratok és az egységes szerkezetbe foglalat új Alapító Okirat 

előkészítésére és a polgármestert ezek kiadmányozására. 

 

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Balogh Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7) A Gödi Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Változás nem történt, csak a technikai változtatások átvezetése történt meg. 

 

dr. Nagy Atilla: Ahogy a Képviselő-testület és előtte a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság is döntött, hogy nem négy, hanem csak két fővel bővül a közterület-felügyelet állománya, ez 

érinti a közterület-felügyelet fejezetbeli leírását, és hátul a vagyonnyilatkozat-tételi mellékletben is van 

kiigazítás. A létszámbővítés érinti a kiküldött anyaghoz képest a dolgot.  

 

Balogh Csaba: Igen, köszöni a figyelmeztetést.   

 

dr. Szinay József: Formailag ez egy olyan előterjesztés, amit a jegyző javaslatára a polgármester terjeszt 

a Képviselő-testület elé elfogadásra.  

 

Balogh Csaba: Befogadja az említett módosítást. Felkéri a képviselőket a szavazásra. 
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A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  

 

43/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

a Gödi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2020. március 5. 

 

Melléklet a 43/2020. (III. 3.) Ök. határozathoz: 



226 

 



227 

 



228 

 



229 

 



230 

 



231 

 



232 

 



233 

 



234 

 



235 

 



236 

 



237 

 



238 

 



239 

 



240 

 



241 

 



242 

 



243 

 



244 

 

 
  



245 

 

8) „Gödi Kincsem Óvoda újraépítése 275 férőhellyel” tárgyú projekt többlettámogatási 

kérelem – igazolás önrész biztosításáról 

Előterjesztő: Fülöp Zoltán alpolgármester 

 

Fülöp Zoltán: A Gödi Kincsem Óvoda újjáépítése kapcsán jelentős költségnövekedés ment végbe a 

projekt folytán. Nyílt egy lehetőség, hogy a Pénzügyminisztérium többlettámogatást biztosít a 

projekthez. Ehhez a többlettámogatáshoz a Képviselő-testületnek egy igazolást kell adni arról, hogy a 

projekt biztosan befejeződik, tehát a többletforrásigény önrész részének biztosításáról szól ez a 

határozati javaslat. Teljesen technikai és a pályázat kiírójának egy kérését teljesítjük ezzel. Ha a 

táblázatban megtekintik, akkor az látszik, hogy a többlettámogatási kérelem összege, illetve az önerő az 

elég hasonló, itt a feladatok csoportosításával egy közel 120 mFt-os tétel jött ki, melynek felét tudjuk a 

többlettámogatási kérelemmel megkérni, a másik felére pedig fel kell mutatni, hogy az önerővel 

rendelkezünk. Erről szól a határozat, kéri, hogy támogassák, hogy a többlettámogatáshoz 

hozzájuthassunk. 

 

dr. Pintér György: Nem szeretne nagy politikai szálakat belekavarni a történetbe, de azért ott is észlelték, 

hogy elszálltak az árak és valamilyen módon próbálják ezeket a beruházásokat támogatni. Ugyanakkor 

kérdése a jegyzőhöz, hogy nem kellene azt belefogalmazni, hogy a költségvetésbe hol került bele ez az 

összeg? 

 

dr. Szinay József: A határozat megfelelő így. Ez le van egyeztetve a kiíróval, kifejezetten a kérésükre 

lett így megfogalmazva. 

 

dr. Pintér György: Ez volt a kérdése, köszöni a választ. 

 

Balogh Csaba: Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

  

44/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

megtárgyalta a „Gödi Kincsem Óvoda újraépítése 275 férőhellyel” tárgyú projekt 

többlettámogatási kérelemét és az alábbi határozatot hozza: 

 

• „Göd Város Önkormányzata igazolja, hogy a város 2020. évi költségvetésében a 

Beruházások - Gödi Kincsem Óvoda újjáépítése soron a többlettámogatási kérelemben 

foglaltaknak megfelelően megtervezte a beruházás projekt indikátorok megvalósításához 

szükséges önerőt, 59 939 060 Ft összegben. 

• Göd Város Önkormányzata kötelezettséges vállal arra, hogy az eredeti, pályázatban 

bemutatott tervek szerint az épületet kivitelezi és a használatbavételi engedélyt megszerzi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a többlettámogatási kérelem ügyében eljárjon. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Hivatali felelős: dr. Szinay József jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

9) A „Göd, Csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött szerződés 

felbontása, további teendők a csónakház és a csárda épületével kapcsolatban 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 
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Lőrincz László: Egy tételes anyagot állított össze a Beruházási Osztály. Konkrét tervekkel, illetve a régi 

épület bontásával és az új épület felépítésével, és a közbeszerzési szerződés felbontásával, amit 

polgármester úr tárgyal majd le. Szeretné, ha így támogatná a Képviselő-testület az előterjesztést.  

 

dr. Szinay József: Egy apró formalitás, amit jeleztek a kollegák és valóban így van, hogy az 1. sz. 

határozati javaslatnál a felelős és a határidő lemaradt. Javasolja, ahogy a többi határozatnál is van, a 

felelős a polgármester, jegyző és főépítész, határidő pedig azonnal.  

 

Balogh Csaba: Az előterjesztő befogadja a javaslatot? 

 

Lőrincz László: Természetesen. 

 

Hlavács Judit: Feltételezi, hogy a szerződés bontása valamiféle költséggel jár majd, és ahogy az 

előterjesztésben is szerepel, nem egészen 25 %-os a készültség. Kérdése, hogy nem szükséges-e 

meghatároznunk ehhez forrást, illetve a polgármesteri felhatalmazáshoz hozzácsatolni azt a kiegészítést, 

hogy 10 mFt-ig vállalhat kötelezettséget a polgármester a szerződésbontással kapcsolatosan?  

 

Lőrincz László: A költségvetésbe be lett tervezve, illetve eléggé kötött pályán van a dolog a szerződés 

alapján és szinte forintra meg tudták mondani, a kft. tulajdonosa egy előzetes egyeztetésen járt a 

hivatalban és semmiféle extra igénye nincsen, tehát úgy tűnt, hogy békében és a jogi határokon belül, 

semmiféle többletköltséggel el tudunk egymástól búcsúzni. 

 

Hlavács Judit: Akkor ezt úgy értelmezi, hogy akkor ez elég egyértelmű, hogy ez mekkora költséggel 

fog járni a szerződésbontás, nem? A pénzügyi osztályról van itt valaki? Nem szükséges ehhez forrást 

megjelölnünk? 

 

dr. Pintér György: Kb. egy hete nézegette ezt az előterjesztést, még egy kezdetibb formában. Akkor azt 

a tájékoztatást kapta, hogy a 3. sz. határozati javaslatban meg van jelölve a 603.250,- Ft, ami a bontási 

terv megrendeléshez szükséges fedezet, ami megvan a költségvetésben és azt mondták, hogy a jelenlegi 

építőipari piaci viszonyok között nagyon szélsőséges árak jöhetnek ki, tehát többszörös, ötszörös 

árkülönbségek is elképzelhetők, úgyhogy ha nincs frissebb információ, vagy konkrét árajánlat azóta nem 

érkezett, akkor az volt az elképzelés, hogy elkészül ez a bizonyos bontási terv, majd arra bekérik az 

árajánlatot és az vissza fog jönni a testület elé, hogy a tartalékból a forrást a testület biztosítani tudja. Ha 

ettől frissebb információja van valakinek, azt kéri, ossza meg, ő ezt a folyamatot hallotta.  

 

Hlavács Judit: Lehet, hogy nem volt egyértelmű. Nem bontás költségére gondolt, hanem arra, hogy a 

szerződést felbontjuk a Jobbágy Építő Kft.-vel – 2-es határozati javaslat. 

 

dr. Pintér György: A szerződésbontásnál az a kérdés, hogy a jogászok is szoktak költségkalkulációt 

végezni. Az utolsó határozatban az van, hogy az igazságügyi műszaki szakértő bevonása történjen meg, 

és annak a szakvéleménynek alapján tesznek javaslatot arra, hogy ténylegesen érdemes-e jogi útra térni. 

Mi a valószínűsége és esélye annak, hogy ez egy nyerhető per, van-e kialakult gyakorlat. Ennek alapján 

megy tovább majd a történet. Fogunk még találkozni ezzel az épülettel és a sorsával. 

 

Lőrincz László: Utolsó gondolatként elmondja, hogy az igazságügyi szakértői véleményt a bontás előtt 

meg kell csinálni. Ez egy közjegyző által bevont igazságügyi szakértő, ezt befogadja az előterjesztésbe. 

Legyen így, hogy biztosabb legyen a végeredmény. Illetve a bontás után, már megint egy másik történet 

lesz, ami meg fog járni még egy-két bizottságot, illetve a testületet többször, mire épület lesz, illetve a 

polgármestert felkéri a testület, hogy a tárgyalásokat folytassa le, hogy egyáltalán a szerződésbontás 

létrejöjjön, de természetesen a szerződésbontás feltételeiről lesz egy előterjesztés és mindenki fogja 

pontosan forintra tudni, hogy ez most hogyan áll. Talán 10 millió forint volt, pontosan most nem tudja 

megmondani. A legutóbbi ülésen egy tételes becslés volt.  

 

Balogh Csaba: Kérdése, hogy van-e valakinek hozzászólása? Észrevétel nem érkezett, ezért felkéri a 

testületet a szavazásra. 
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A Képviselő-testület tagja 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozta: 

  

45/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbi döntést hozza: 

 

Göd Város Önkormányzata a „Göd, csónakház felújítása” tárgyban a JOBBÁGY Építő- és 

Szerelőipari Kft. (székhely: 1076 Budapest, Jobbágy utca 11.) mint Vállalkozóval 2019. július 25. 

napján kötött vállalkozási szerződés módosításáról szóló 213/2019. (X. 9.) Képviselő-testületi 

határozatot visszavonja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

46/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

az alábbi döntést hozza: 

 

Göd Város Önkormányzata a „Göd, csónakház felújítása” tárgyban a JOBBÁGY Építő- és 

Szerelőipari Kft. (székhely: 1076 Budapest, Jobbágy utca 11.) mint Vállalkozóval 2019. július 25. 

napján kötött vállalkozási szerződés felbontását kezdeményezi. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

47/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbi döntést hozza: 

 

Göd Város Önkormányzata kezdeményezi az életveszélyes állapotú alsógödi csónakház, valamint 

a hozzá tartozó 45 m2-es csárda-fogyasztótér sürgős bontását. 

 

A Képviselő-testület a bontási kiviteli terv megrendeléséhez szükséges bruttó 603 250 forintot a 

Göd Város 2020. évi költségvetés VEKOP-4-1-1-15- turisztikai útvonal fejlesztése – 2016-os 

pályázat soráról biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző, főépítész 

Határidő: azonnal 
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48/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

az alábbi döntést hozza: 

 

Göd Város Önkormányzata a tervezési és újjáépítési munkarészek elvi ütemezését az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

Tervezés: 

1. Bontási kiviteli terv a csónakházra – mihamarabb – március közepe 

2. Helyszínrajzi szintű koncepcióterv 

3. Vázlatterv 

4. Csónakház engedélyezési, kivitelezési terv – 2-4. pont: június vége 

5. Étterem engedélyezési, kivitelezési tervei  

 

Az építési tevékenységek ütemezése:  

1. Csónakház bontása: május végéig 

2. Csónakház építés közbeszerzése: augusztus közepéig 

3. Csónakház kivitelezés befejezése: 2021. március vége 

4. Csárda bontása: 2021. ősz 

5. Csárda építése: 2022.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

49/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lőrincz László alpolgármestert, hogy a bontással kapcsolatos 

ügyben a Zöld Öböl Kft.-vel, mint a Széchenyi Csárda bérlőjével tárgyalást folytasson, és a bérleti 

szerződés módosítását előkészítse. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

50/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

az alábbi döntést hozza: 

 

A „Göd, csónakház felújítása” című projekt sikertelen kimenetelében a tervező/kivitelezői 

felelősség alátámasztására Göd Város Önkormányzata kezdeményezi igazságügyi műszaki 

szakértő bevonását. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző, főépítész 

Határidő: azonnal 
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10) Gödi Szolgáltató Kft. konyha, étterem felújítása 

Előterjesztő: Lőrincz László alpolgármester 

 

Lőrincz László: Azon szerencsés helyzetben vannak, hogy van költségvetés. Próbáltak előre dolgozni, 

mert igen rossz állapotban vannak a Duna-part Nyaralóházakban a kiszolgálórészek, ezen belül a konyha 

és a bárrész, ami egy jó ideje csak sínylődik és nem volt használva. Megérkezett három árajánlat, ami 

kompletten a konyhára, tehát egy 300 fő kiszolgálására szólna. Ez a nyári időszakban a táborozó 

gyermekeket, illetve a gödi lakosokat is ki tudja szolgálni. A konyha nem felújításra kerülne, hanem 

komplett építésre, mert túl nagy szakmai és műszaki tartalom nem volt jelenleg. Erre készült három 

árajánlat és a három árajánlatból – ez az utolsó pillanatban érkezett be - a határozati javaslat alapján a 

legkedvezőbbnek a Kende Gastro ajánlata bizonyult. Egy pár perc olvasási szünet lehet szükséges, hogy 

átnézzék a képviselők.  

 

Balogh Csaba: Kérdése a képviselőkhöz, hogy szükséges az olvasási szünet elrendelése? 

 

Lőrincz László: Természetesen, ha a konyha elkészül, akkor biztosan sok szeretettel várja a képviselőket 

az átadóra, mert szerinte ez egy nagy dolog lesz, ha el tud készülni. 

 

dr. Pintér György: Örül a megújulásoknak. Kérdése, hogy az új gépek elhelyezése az teljesen 

végrehajtható-e a jelen körülmények között, illetve szükségesek-e kiegészítő munkák, mint például 

vakolatjavítás, vezetékcsere, bármi egyéb kiegészítő munka? Ha szükséges, akkor ehhez is ajánlatok 

kellenek, és forrást kell biztosítani. 

 

Lőrincz László: Az árajánlatoknál a beépítési és a beüzemelés is szerepel, ez tartalmazza azoknak a 

biztosítékoknak a cseréjét és fejlesztését, ami szükséges. Magába a műszaki tartalomba a cégek mentek 

bele, tehát az árajánlatot az alapján adták, tehát a konyha engedélyeztetése, illetve a konyhát az átadásra 

kulcsrakészen elkészítik. 

 

Balogh Csaba: Ha ez az anyagba nem került bele, akkor szóbeli módosításként bele lehet rakni. 

Összefoglalja azt, amit Pintér úr mondott: a kiegészítő munka szükségessége. 

 

Lőrincz László: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, 

hogy a Kende Gastro-val egy kiviteli szerződést írjon alá. A szerződésben pontosan ez tisztázva lesz.  

 

Balogh Csaba: Tehát akkor nem a szerződés van előterjesztve? 

 

Lőrincz László: Nem, itt konkrétan csak az árajánlat megy be. Az árajánlatokat engedélyeztetéssel, 

tervezéssel, mindennel együtt kértük, nem érti, hogy ez miért nincs benne az árajánlatba, de így kérték. 

 

Balogh Csaba: Van esetleg általános szerződési feltétele a kivitelező cégnek, ami erre vonatkozna?  

 

Lőrincz László: Ugyanarra a tartalomra kértük mind a három cégtől. 

 

Balogh Csaba: 10 perc olvasási szünetet rendel el. Felkéri Lőrincz Lászlót, hogy ennyi idő alatt juttassa 

el az információkat minden képviselőnek.  

 

dr. Szinay József: A testületi ülés előtt nem tette meg, akkor most szeretné bemutatni Ujlaki Anikót, a 

beruházás osztály új vezetőjét. Bizonyára majd a munka során a bizottságok, a testületi tagok sokat 

találkoznak vele. 

 

Andrejka Zombor Attila: Alpolgármester úr mondta, hogy ugyanarra a műszaki tartalomra lettek az 

árajánlatok bekérve, de nem látja a konkrét igényt. 

 

10 perc olvasási szünet 
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Balogh Csaba felkéri Lukácsi Bálintot, hogy küldje ki a képviselőknek az ajánlatokat a kt@god.hu 

címre. 

 

Szilágyi László: Megnézte a Kende Gastro árajánlatát. Ez a 21 mFt-os szerelési és üzembehelyezési 

állítás, ez véleménye szerint nagyon jó áron van. Elmondja, hogy pályázatírással foglalkozik. Az ár 

megállapítása nyilván úgy történt, hogy valamilyen igények merültek fel, tehát például, hogy pizzát 

szeretnének sütni. A személyes véleménye az lenne, hogy a következő időszakban, ha ilyen anyagot 

kapnak, akkor kicsit részletesebb árajánlat legyen. Mert, hogy milyen dagasztógépről van szó, az lehet 

ötszázforintos is, meg ötmillió forintos is, ebből most nehéz megállapítani, hogy ez a dagasztógép, a 33 

literes valóban megfelelő piaci árú-e.  

 

Lőrincz László: Nem egy ötcsillagos szálloda konyhájáról van szó, alapkategóriás, de ipari gépekről van 

szó. Mindennel együtt, tehát a tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt. Egy előzetes felmérést minden 

cég elvégzett, az alapján tudtak árajánlatot készíteni, hogy – visszatérve Pintér úr kérdésére – 

megnézték, hol kell egy csempét a helyére rakni, mivel az engedélyeztetésnek ez is feltétele. Ő is úgy 

gondolja, tehát rosszabbra számított az elején, hogy magasabb összegek lesznek, de szerencsére vannak 

földhözragadt árak is. 

 

Vajda Viktória: Ő ellentétben Szilágyi képviselővel, nem ért a pályázatoknak ehhez a részéhez, de 

köszöni a részletes anyagot. Bízik abban, hogy a nála ehhez jobban értő emberek gondosan készítették 

ezt elő, ehhez mérten fog szavazni. 

 

dr. Pintér György: Célszerű magát az ajánlatkérő levelet, felhívást csatolni, akkor teljesen világos lesz, 

hogy mondjuk a helyreállításra, a tényleges beszerelésre, a környezet rendbehozatalára, kiegészítő 

szerelésekre milyen költséget fordítanak. Ez kiderül magából az ajánlatkérésből. 

 

Lőrincz László: Kint volt mind a 3 cég, mindent megnézett és ez alapján adták az árajánlatot. Sajnos az 

idő rövidsége, – mert az árajánlat kapcsán az az információja, hogy ez a konyha április végére már 

működni fog – hogy a mai világban összerakjanak egy konyhát másfél két hónap alatt, - méghozzá egy 

ilyen konyhát, ami 300 főre tud főzni - nem egy rossz intervallum. 

 

Balogh Csaba elektronikus úton továbbítja a képviselőknek az alábbi konyhatechnológiai tervezési 

ajánlatot. 

 

mailto:kt@god.hu
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Felkéri Lukács Bálintot, hogy ossza meg elektronikus üzenetben a képviselőkkel azt a levelet, hogy mi 

alapján lett megrendelve. 

 

Lukácsi Bálint: Azt mondja, kiküldi, amint megkapja, de még nem áll rendelkezésére. 

 

Andrejka Zombor Attila: Próbálja megfejteni az e-mailt, amit megkaptak. Akkor ez az árajánlat-bekérő?  

 

Vajda Viktória: Nem. 
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Andrejka Zombor Attila: Azt gondolja, hogy amikor műszaki témáról van szó, akkor ez egy alapvető 

dolog, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Neki van vendéglátó végzettsége, üzletvezető végzettsége, 

Budapest első pizzériáját az ő családja nyitotta meg a 90-es években. A családon belül több éttermet, 

önkiszolgáló éttermet is nyitottak Budapesten, tehát látott már egy-két üzletberendezést. Ebből 

következőleg akármelyik ajánlatra azt tudná mondani számok alapján, hogy simán elképzelhető, de mint 

ahogy kezdte a gondolatmenetét, műszaki tartalom nélkül árajánlatokat nem tud értelmezni. Ettől 

függetlenül azt gondolja, hogy megfelelő módon volt kezelve, csak azért megnyugtatóbb lenne, ha látná 

a bekérőt is és azzal tudná összehasonlítani. Igy nagyon nagy differenciát lát. Például van egy nyújtógép, 

de milyen kapacitással. 

 

Szilágyi László: A nyújtógép kapacitásához annyit tenne hozzá, hogy 300 főre lett, tehát valószínűleg 

olyan gépre adtak árajánlatot, ami gyakorlatilag ezt a mennyiséget ki tudja szolgálni elméletileg. 

Kiszámolta, ha 200 adagról beszélünk, 30 napon keresztüli értékesítés kétezer forintos bevétellel, ez 12 

millió forintos havi bevételt jelent, plusz anyagköltség, bérköltség. Tehát látható, hogy ez bőven 5 éven 

belül profitot fog termelni. Megtérül, egy olyan beruházásról van szó.  

 

Lőrincz László: Eddig külsős konyha látta el a nyaralóházakban a főzést, illetve inkább menzás, táboros 

jellegű volt. Ezt a konyhát komolyabb szintre tervezik, a nagyközönség előtt is nyitva lesz, bízik benne, 

hogy május elején megnyílik és profitot is fog termelni, ahogy Szilágyi képviselő úr mondta. 

 

Balogh Csaba: A sürgősségét ki lehet emelni, minél gyorsabban neki kell látni beruházásnak. Kell külön 

kiemelni a határozatban azt, hogy a szerződést be kell hozni külön a testület elé? 

 

dr. Szinay József: Ha a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, rendben 

van így.  

 

dr. Pintér György: Az előbbiekre visszautalva – anyag, szünet, vita, vagy egyéb – ez mind arra utal rá, 

hogy egy normális előterjesztés esetén lehet, hogy másfél perc alatt végeztek volna a történettel, ha ezek 

megvannak, akkor ez rendben van. Az egy érdekes dolog, ahogy elhangzott, hogy kifelé is szolgáltat 

egy vendéglő. Mégis csak arról szól a dolog, hogy van a városnak egy ingatlana és hogy ez mire 

használódik. Az rendben van, hogy a kft.-n keresztül, vagy a kft. az, aki ezt üzemelteti, de hogy 

üzemelteti? Az üzleti terv készítése, az lehet a cégnek a dolga, de mégis csak az Önkormányzatnak 

kellene elfogadni ezeket az újabb és újabb profilokat. Jó, ha valaki kreatív, de ezek vissza kellene 

jöjjenek, mert van egy alaptörténete ennek az egész ingatlannak, és teljesen jó, ha fejlesztjük, de mégis 

a tulajdonosi jog gyakorlója a Képviselő-testület és tulajdonosi döntésnek kellene megelőznie az ilyen 

lépéseket. 

 

Balogh Csaba: Egyetért a felvetéssel. 

 

Lőrincz László: A közfeladatok ellátásáról szóló szerződésben benne van a vendéglátóegység is, illetve 

a nyaralóházak üzemeltetése. A kettő szorosan összefügg, mert valószínűleg nem lesz vendég, hogyha 

nem tudnak ott élelmet – reggeli, ebéd, vacsora – biztosítani a csoportoknak. Úgy tudja, hogy ez benne 

van a szerződésben, de természetesen, ha újabb profilok kerülnek előtérbe, akkor azt a Képviselő-

testülettel egyeztetve kell a kft.-nek fejlesztenie, ahogy itt a strand már többször megfordult, és még 

meg is fog valószínűleg, de előbb-utóbb megáll. 

 

Balogh Csaba: Technikai módosítást tenne, mivel az előterjesztés borítólapján nem szerepel az, hogy 

jogi állásfoglalást igényelne, de a szerződés megírása az jogász bevonásával történne. A határidőt 

március 6-ig jelölték, de valószínűleg e napig nem tudják majd aláírni a szerződést. Kérdése a jegyzőhöz, 

hogy mennyi idő lehet a reális. Az eddigiekben azt látta, hogy ha nem volt kész a szerződés előre, akkor 

nagyjából két hét volt az az idő, ami alatt alá tudták írni. A sürgősség érdekében nyilván megtesz majd 

mindent, hogy a lehető leggyorsabb legyen, csak az elvárásokat szeretné a helyén kezelni. 
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dr. Szinay József: A március 6. helyett egy későbbi időpontot lehetne megjelölni. Lőrincz alpolgármester 

mit javasol? 

 

Lőrincz László: Minél előbb, de az észszerűség határán belül. 

 

dr. Szinay József: Akkor a határidő legyen „értelemszerűen”. 

 

Lőrincz László: Legyen itt a szerződés, ha itt lesz, akkor tudunk igazán érdemben erről beszélni. 

 

Balogh Csaba: Van-e valakinek további kérdése, hozzáfűznivalója? Megállapítja, hogy nincs több 

észrevétel, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

 

51/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a „Gödi Szolgáltató Kft. konyha, étterem felújítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felújítás kivitelezésére vonatkozó ajánlatok 

alapján megállapítja: 

• az ajánlatkérési eljárás eredményes volt, 

• a legjobb ajánlatot adó szervezet: Kende Gastro Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Repülőtéri 

út 2/A) 

• A legkedvezőbb ajánlati ár: nettó 22.635.240 + ÁFA 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a 

Kende Gastro Zrt.-vel a kivitelezési szerződést írja alá. 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Közreműködő: Beruházási osztály  

Határidő: értelemszerűen 

 

Lőrincz László: Elidőztek az egyéb dolgokkal, és a forrásbiztosítás nincs megjelölve, ezt most Pintér 

György sem vette észre, úgyhogy mindenképp a forrás az nyaralóházak felújítása, vagy valami ilyesmi 

legyen. 

 

dr. Pintér György: Feladattal nem terhelt beruházási tartalék. 

 

Balogh Csaba: Jegyzőkönyvbe kéri felvenni, hogy költségvetés tartalék fülének 12. mellékletben a 

Duna-part Nyaralóházak beruházási feladatok sorából finanszírozná ezt. Felkéri a képviselőket arra, 

hogy ezzel a módosítással ismét szavazzanak. 

 

A Képviselő-testület 12 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

52/2020. (III. 3.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

az előző, 51/2020. (III. 3.) Ök. határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
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„Forrás: A 2020. évi költségvetés tartalék – 12. mellékletben szereplő Duna-part Nyaralóházak 

beruházási feladatok sora” 

 

Felelős: Balogh Csaba polgármester 

Közreműködő: Beruházási osztály  

Határidő: értelemszerűen 

 

Markó József: A Duna-part Nyaralóházak már nem jó név, át kellene írni a Szolgáltató Kft. telephelyére, 

ami egyébként ott van. Tehát nincs már ilyen intézmény, hogy Duna-part Nyaralóházak külön, jogilag 

nem létezik.  

 

Vajda Viktória: Eddig sem úgy hívták, hogy Gödi Kommunikációs Nonprofit Kft., ez csak a cégbeli 

változás.  

 

Markó József: De ajánlatkérésekben, szerződéskötésekben azt fogja használni, hogy Szolgáltató Kft., 

de legyen úgy, ahogy Ön akarja.  

 

Balogh Csaba: Ahogy említette kilencedikén lesz a jogi megbeszélés, és ott rákérdez majd erre.  

 

Markó József: Evidencia, hogy a cégnek a nevét kell használni a szerződéseken és nem a telephelyeit, 

meg a szlengben elterjedt nevét. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a következő napirendi pont tekintetében a 

zárt ülésről. 

 

A Képviselő-testület tagjai 12 „igen”, egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a Döntés a „Pro 

Vigilantia Göd” díj 2020. évi adományozásáról című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. 

  

Balogh Csaba polgármester megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja.  

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 Balogh Csaba  dr. Szinay József  

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 


