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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 5. napján 16:00 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (A polgármester és minden képviselő jelen van.)  

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

Balogh Csaba köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjainak létszáma 12 

fő, jelen van 12 fő, így a Képviselő-testület határozatképes. Felkéri a frakciók vezetőit, hogy tegyék 

meg bejelentéseiket.  

 

Vajda Viktória: Bejelenti, hogy tegnap megalakult a Gödi Összefogás frakció 8 fő részvételével, 

melynek ő a frakcióvezetője és Fülöp Zoltán a frakcióvezető-helyettes.  

 

Lenkei György: Szintén szeretné bejelenteni, hogy megalakult a FIDESZ-KDNP frakció, melynek ő a 

vezetője és Markó József a helyettese. Jelzi, hogy a 10. napirendi ponthoz lenne egy szóbeli javaslata, 

továbbá kérdése a polgármesterhez, hogy a tanácsnokok kérdése hogy áll? 

 

Balogh Csaba: Hives Gábor készített előterjesztést erre vonatkozóan. 

 

Hives Gábor: Elkészítette a javaslatot, finomításra a bizottságok elé tárná, és a következő testületi 

ülésre beterjesztené. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a testület tagjait arra, hogy szavazzanak a napirendi pontok tárgyalásáról. 

 

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

tárgyalásáról. 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Alpolgármesterek megválasztása és eskütétele 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

2) A megválasztott alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

3) Bizottsági struktúra szerinti bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása, majd a 

bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

4) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztők: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

5) Döntés a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 20/2019. (X. 10.) önkormányzati 

rendelet hatályba nem lépéséről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

6) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításából fakadó egyes hatásköri kérdések 

rendezése 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
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7) Javaslat a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 

 

8) Tájékoztatás Nevelek településrész csatornázási helyzetéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

9) Döntés közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

10) Döntés a leköszönő polgármester és alpolgármester szabadságmegváltásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

11) Döntés a polgármesteri keret megemeléséről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

 

1) Alpolgármesterek megválasztása és eskütétele 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az előterjesztésben szerepelő javaslatok az alpolgármesterek személyére, Fülöp Zoltán 

és Lőrincz László. Felkéri a testület tagjait, hogy külön-külön szavazzanak titkos szavazással, először 

Fülöp Zoltánra. 

 

A Képviselő-testület tagjai titkos szavazással, 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést 

hozták:  

 

226/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy titkos szavazással, a polgármester javaslatára Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2019. 

november 5. napjától Fülöp Zoltán önkormányzati képviselőt gazdasági-műszaki területért 

felelős főállású alpolgármesterré választja. 

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése – személyi juttatás előirányzata 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy titkos szavazással szavazzanak Lőrincz László 

alpolgármesteri jelöléséről. 

 

A Képviselő-testület tagjai titkos szavazással, 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést 

hozták:  
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227/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy titkos szavazással, a polgármester javaslatára Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2019. 

november 5. napjától Lőrincz László önkormányzati képviselőt humán területért felelős főállású 

alpolgármesterré választja. 

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése – személyi juttatás 

előirányzata 
 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Gratulál az alpolgármestereknek és felkéri őket az eskütételre.   

 

dr. Szinay József felolvassa az eskü szövegét. Az alpolgármesterek a Képviselő-testület előtt az alábbi 

szöveggel leteszik alpolgármesteri esküjüket. 

 

„Én, (alpolgármester neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Göd város fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

2) A megválasztott alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Jogszabály korlátozza a lehetőségeket. Az előterjesztésben szerepelnek a javasolt 

összegeket, melyek úgy lettek megállapítva, hogy figyelembe vették az alpolgármesterek sok ellátandó 

feladatát. Megállapítja, hogy nem kíván hozzászólni senki, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

228/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2019. november 5. napjától megválasztott foglalkoztatási jogviszonyban álló, 

Fülöp Zoltán főállású alpolgármester havi illetményét a polgármesteri illetmény 90 %-ában, 

azaz havi bruttó 628.200,- Ft összegben állapítja meg.  

Fülön Zoltán főállású alpolgármester részére járó költségtérítés mértékét illetményének 15 %-

ában, havi bruttó 94.230,- Ft összegben állapítja meg.  

 

Felkéri Balogh Csaba polgármestert a határozat végrehajtását szolgáló iratok aláírására.  

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése – személyi juttatás előirányzata 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelő: jegyző 

Határidő: azonnal 
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229/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2019. november 5. napjától megválasztott foglalkoztatási jogviszonyban álló, 

Lőrincz László főállású alpolgármester havi illetményét a polgármesteri illetmény 90 %-ában, 

azaz havi bruttó 628.200,-Ft összegben állapítja meg.  

Lőrincz László főállású alpolgármester részére járó költségtérítés mértékét illetményének 15 %-

ában, havi bruttó 94.230,- Ft összegben állapítja meg.  

 

Felkéri Balogh Csaba polgármestert a határozat végrehajtását szolgáló iratok aláírására.  

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése – személyi juttatás előirányzata 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelő: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

3) Bizottsági struktúra szerinti bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása, majd a 

bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Javasolja a bizottságonként elfogadni a tagokat és külön-külön szavazni. Elsőként a 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság, majd Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság végül a Humánügyi Bizottság tagjairól kéri a szavazást. Név szerint ismerteti a bizottságok 

tagjait, majd felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

230/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése 

alapján a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság létszámát és tagjait az alábbiak 

szerint állapítja, illetve választja meg: 

1. dr. Pintér György Zoltán elnök (önkormányzati képviselő) 

2. Szilágyi László Lajos alelnök (önkormányzati képviselő) 

3. Hives Gábor Ferenc tag (önkormányzati képviselő) 

4. dr. Hevesi Kristóf tag (nem önkormányzati képviselő) 

5. Gazsó Csilla tag (nem önkormányzati képviselő) 

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelő: jegyző 

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

 

231/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése 

alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság létszámát és tagjait az alábbiak szerint 

állapítja, illetve választja meg: 

1. Hlavács Judit elnök (önkormányzati képviselő) 

2. Andrejka Zombor Attila alelnök (önkormányzati képviselő) 

3. Markó József tag (önkormányzati képviselő) 

4. Zombory László tag (nem önkormányzati képviselő) 

5. dr. Karaszek Szabolcs tag (nem önkormányzati képviselő) 

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelő: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

 

232/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése 

alapján a Humánügyi Bizottság létszámát és tagjait az alábbiak szerint állapítja, illetve választja 

meg: 

1. Vajda Viktória elnök (önkormányzati képviselő) 

2. Hlavács Judit alelnök (önkormányzati képviselő) 

3. Lenkei György János tag (önkormányzati képviselő) 

4. Csányi József tag (önkormányzati képviselő) 

5. Bartos Csaba tag (nem önkormányzati képviselő) 

6. dr. Erdélyi Kamilla tag (nem önkormányzati képviselő) 

7. Jakus-Kruchió Éva tag (nem önkormányzati képviselő) 

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelő: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Felkéri a nem önkormányzati képviselő tagokat arra, hogy tegyék meg a Képviselő-

testület előtt esküjüket.  

 

„Én, (nem képviselő bizottsági tag neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Göd város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
Balogh Csaba: Gazsó Csilla nem képviselő bizottsági tag nem esküdött, Ő majd utólag teszi le esküjét.  
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4) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztők: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Az SZMSZ módosítását láthatják az előterjesztésben, a bizottsági tagi struktúrának 

megfelelően. 

 

Balogh Csaba: Hozzászólást nem jeleztek, ezért felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2019. (…) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Az állandó bizottságok részletes feladatait a 2. melléklet, tagjainak névsorát a 6. melléklet 

tartalmazza.” 

 

2. § 

 

(1) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Az R. 2. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép. 

 

3. § 

 

Ez a 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 2019. év … hó ... napján 

kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 
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1. melléklet a 22/2019. (…) önkormányzati rendelethez 

 

„6. melléklet a 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az állandó bizottságok tagjainak névsora 

Bizottság megnevezése Bizottsági struktúra 

Pénzügyi Ellenőrző, 

Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság 

5 főből áll  

 3 fő önkormányzati képviselő 

tag 

dr. Pintér György Zoltán elnök 

 Szilágyi László Lajos alelnök 

Hives Gábor Ferenc tag 

2 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

dr. Hevesi Kristóf tag 

 Gazsó Csilla tag 

Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság  

5 főből áll  

 3 fő önkormányzati képviselő 

tag 

Hlavács Judit elnök 

 Andrejka Zombor Attila 

alelnök 

Markó József tag 

2 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

Zombory László tag 

 dr. Karaszek Szabolcs tag 

Humánügyi Bizottság 7 főből áll  

 4 fő önkormányzati képviselő 

tag 

Vajda Viktória elnök 

 Hlavács Judit alelnök 

Lenkei György János tag 

Csányi József tag 

3 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

Bartos Csaba tag 

 dr. Erdélyi Kamilla tag 

Jakus-Kruchió Éva tag 

„ 

1. függelék a 22/2019. (…) önkormányzati rendelethez 

 

„2. függelék a 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület ülésrendje a képviselő-testület ülésén 

 Lőrincz 

László 

Fülöp Zoltán Balogh Csaba dr. Szinay 

József 

címzetes 

főjegyző 

 

dr. Pintér 

György 

Zoltán 

    Szilágyi 

László Lajos 

Markó József     Vajda 

Viktória 

Lenkei 

György János 

    Andrejka 

Zombor 
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Attila 

Csányi József     Hlavács Judit 

dr. Nagy 

Atilla 

aljegyző 

    Hives Gábor 

Ferenc 

„ 

 

5) Döntés a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 20/2019. (X. 10.) önkormányzati 

rendelet hatályba nem lépéséről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A jelenlegi HÉSZ-módosítást szeretnék visszavonni. Újra szeretnék tárgyalni azt, hogy 

milyen módon legyen a város átalakítva, a város igényeinek megfelelően, milyen építési szabályzat 

mellett szeretnék engedélyeztetni az építkezéseket. Ez szükséges és illő is volt, a városhoz méltó 

rendeletmódosítás lesz. Kérdése, hogy szeretne-e valaki észrevételt, kérdést feltenni? 

 

Hlavács Judit: Ehhez érkezett észrevétel az országos főépítésztől. Nem nagyon lehet más választás, 

mint visszavonni a rendeletet, hiszen ahogy az előterjesztésben olvasható, jogszabályi összeütközés 

miatt nem felel meg az elfogadott rendelet.  

 

dr. Pintér György: A legutolsó levelet nem látták, ezért az a kérése, hogy egy összefoglaló anyag 

készüljön, és az kerüljön vissza a következő testületi ülésre. Most látni, hogy jogi kényszerlépés van, 

de utána hogyan tovább, ez a kérdés.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a módosítás hatályba lépése előtti 

visszavonásra. 

 

A Képviselők 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2019. (…) önkormányzati rendelet 

a helyi építési szabályzatáról szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

20/2019. (X. 10.) önkormányzati rendelete hatályba nem lépéséről 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Nem lép hatályba a helyi építési szabályzatáról szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 20/2019. (X. 10.) önkormányzati rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 9. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2019. november 9. napján lép hatályba. 

 

 

 Balogh Csaba dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 
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Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

6) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításából fakadó egyes hatásköri kérdések 

rendezése 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 

dr. Szinay József: Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról van szó, egyes hatásköri 

kérdésekről. Az imént fogadták el a testület tagjai a bizottsági struktúrát, ami eltér a korábbitól. 

Milyen és melyik bizottságnak van javaslattételi lehetősége bizonyos döntések meghozatalakor. 

Átnézték a rendeleteket és az eddig ismert változtatások átvezetését tették meg. Tulajdonképpen egy 

technikai jellegű szavazásról van szó.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A Képviselők 12 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2019. (...) önkormányzati rendelete  

az egyes hatásköri kérdések rendezésével kapcsolatos helyi rendeletek módosításáról 

 

1. § 

 

(1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntető címekről szóló 9/2015. (IV. 

30.) sz. önkormányzati rendeletében foglalt „Szociális Bizottság” valamint „Közművelődési, Oktatási 

és Sport Bizottság” szövegrészek helyére a „Humánügyi Bizottság” szövegrész kerül.  

(2) A rendelet 9.§ (4) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép:  

„A jelölés, a szavazás, valamint az előterjesztésre vonatkozó eljárási szabályokra a 8. § (5)-(9) 

bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.” 

 

2. § 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. 

(II. 26.) sz. önkormányzati rendeletében foglalt „Szociális Bizottság” szövegrész helyére a 

„Humánügyi Bizottság” szövegrész kerül. 

 

3. § 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 

3/2015. (II. 26.) sz. önkormányzati rendeletében foglalt „Szociális Bizottság” szövegrész helyére a 

„Humánügyi Bizottság” szövegrész kerül. 

 

4. § 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, valamint helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) sz. önkormányzati rendeletében foglalt 

„Szociális Bizottság” szövegrész helyére a „Humánügyi Bizottság” továbbá a „Városfejlesztési 

Bizottság” szövegrész helyére a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész kerül. 
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5. § 

 

Göd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon hasznosításának, 

használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendeletében 

foglalt „Településgazdálkodási Iroda” szövegrész helyére a „Beruházási és Városüzemeltetési 

Osztály” szövegrész kerül.  

 

6. § 

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 

20.) sz. önkormányzati rendeletében foglalt „Városfejlesztési Bizottság” szövegrész helyére a 

„Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész kerül.  

 

7. § 

 

Göd Város Önkormányzatának rendelete a magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló 

járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) sz. önkormányzati rendeletében foglalt 

„Beruházási Osztály” szövegrész helyére a „„Beruházási és Városüzemeltetési Osztály” szövegrész 

kerül.  

 

8. § 

 

Ezen 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 2019. év … hó ... 

napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 

 

 dr. Szinay József 

 címzetes főjegyző 

 

 

7) Javaslat a klímavészhelyzet megállapításáról és a kapcsolódó teendőkről 
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő 

 

Fülöp Zoltán: Senkit nem ér váratlanul a klímavészhelyzet kihirdetése Gödön is. Azért fontos ez, mert 

az idei évben már két „villámárvíz” volt, ami előtte sosem. Elázott garázsokról és pincékről, továbbá a 

fapusztulásokról  tudunk.  A kettes választókörben legalább 30 cseresznye- és meggyfa, 10-15 almafa 

pusztult el idén. Valami történik, és erre reagálnunk kell. Az előterjesztésben számos intézkedés 

kezdeményezése történik meg, elsősorban ezért, hogy a változások hatásait csökkentsük Gödön, 

másrészt csökkentsük a hozzájárulásunkat a nagy globális klímaproblémához. Ehhez kéri a Képviselő-

testület támogatását.  

 

dr. Pintér György: Alapvetően egyetért a tendenciával. Maga a klímavészhelyzet kifejezés nehezen 

definiálható, próbált analógiát keresni, kicsit olyan mint a rendkívüli állapot, de annak van eleje, vége, 

van aki elrendeli, de ezt visszavonni, „lefújni”, hogy most vége a klímavészhelyzetnek nem lehet. 

Békeharc magasságba emelkedő politikai lufi a történet. A tartalmát viszont nem vitatja, jobban 

szavazná meg azzal a szövegezéssel, hogy „a klímaváltozás miatti aggodalomból fakadóan 

elrendeli…” Ne használjanak olyan kifejezést, aminek nincs megfelelő definíciója. Ez lenne a 

szövegszerű javaslata az 1. ponthoz.  
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Balogh Csaba: Pontosan mi lenne a javaslat? 

 

dr. Pintér György: Az 1. pontban: „a klímaváltozás miatti aggodalomból fakadóan” szöveget javasolja, 

ahelyett, hogy „megállapítja a klímavészhelyzetet”. 

 

Balogh Csaba: Akkor javasolja, hogy elsőként arról szavazzanak, hogy a módosítást elfogadják-e. 

 

Hlavács Judit: Abban az esetben, ha az előterjesztő befogadja a módosítást. 

 

Fülöp Zoltán: Nem akar hosszas vitát kezdeményezni. Ha valami baj van, akkor a bajt meg kell 

állapítani, eddig nem volt, most van, rajtunk az múlik, hogy tudomásul vesszük vagy nem. 

Apróságokkal mi is tudunk tenni a dolgokért, például a palackos víz helyett kancsós víz van az 

asztalon, az apró dolgokkal kell elindulni. Fenntartja az eredeti szövegezést.  

 

Markó József: Semmi bajunk nincs azzal, hogy klímahelyzet van, vagy nincs. Valószínűleg van egy 

komoly probléma. Véleménye szerint ezt nem a gödi önkormányzatnak kell megállapítani, hogy 

klímavészhelyzet van. Lehet, hogy ezt más hozzáértők megállapították, felhívták a figyelmet, civil 

szervezetek dolgoztak ezen. A megfogalmazással van probléma. Ezt nem vitatják, csak a gödi 

önkormányzat nem jogosult ezt megállapítani, hogy most a világban, vagy Gödön klímavészhelyzet 

van. Ez a kétely van bennük, ami nem a tartalomra, hanem a mondatra vonatkozik.   

 

Balogh Csaba: Szomorú azért, hogy Gödnek gödi szinten is meg kell állapítania ilyen dolgokat. Nem 

mi állapítottuk meg, hanem sok tudós volt, aki különböző bizonyítási módszerekkel megállapította azt, 

hogy amerre halad most az emberiség, - mert a klíma az nem egy klímahelyről szól és ez nem egy 

klímahelyre, Gödre vonatkozik - az odáig tetőzött, hogy most már tennünk kell valamit.  

Markó József: Szóhasználati kérdésről van szó.  

 

Lenkei György: A vészhelyzet szó pánikkeltő lehet. Azért kért szót, hogy Pintér képviselőhöz 

csatlakozva elmondja, hogy egyetért messzemenően a pontokkal, mert az eddigi tevékenységük során 

is ilyen módon jártak el, függetlenül attól, hogy nem volt egy ilyen összefoglaló anyag. Intézkedések 

voltak, például az égetés megszüntetése a városban, faültetetések a parkokba, Zrinyi utcai fasor 

ültetése, ami remélhetőleg folytatódik majd. A határozati javaslatot támogatja. 

 

Vajda Viktória: Igenis vészhelyzet van, tehát ez katasztrófa, ezt nem tudjuk elbagatelizálni és nem is 

szabad. Göd Város Önkormányzatának ezt tudomásul kell vennie, és ki kell jelentenie és városi 

szinten is fontos megtenni ezt a lépést, hogy tudomásul vesszük és elfogadjuk ezt a tényt. Ennek 

tekintetében és ennek figyelembevételével fogunk tovább dolgozni, nemcsak látszatintézkedéssekkel, 

hanem valódi tényekkel és valódi munkával. 

 

Prétor Csaba (felszólaló lakos): Egyetért Pintér úrral abban, hogy maga a definíció nem létezik. Olyan 

dolgot jelent ki az Önkormányzat, aminek nincs meghatározása, sem jogi, sem enciklopédiai, az 

Önkormányzatnak ehhez nincs joga. Budapesten ma kijelentették a klímavészhelyzetet, ami 

tulajdonképpen nincs tartalommal megtöltve. A klímaváltozás maga a környezetnek a változása, csak 

egy szelete. Inkább azzal értene egyet, hogy ha a Képviselő-testület hozna egy olyan anyagot, ami a 

környezetünknek a védelmére a fenntartható fejlődésre vonatkozik, mert mindezeknek csak egy része 

a klímahelyzet.  

 

Balogh Csaba: Kérdése Prétor Csabához, hogy olvasta-e az előterjesztést. 

 

Prétor Csaba: Nem, mert nem volt publikálva. 

 

Balogh Csaba: De igen, a god.hu oldalon el lehetett érni. Tisztázásképpen elmondja, hogy 

tulajdonképpen a határozat elnevezéséről van vita. A határozat arról szól, hogy mi el szeretnénk 

kezdeni azon dolgozni, hogy a klímaváltozásra fel kell készülni, a Klíma Cselekvési Tervet szeretnék 
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kidolgozni. Lehet arról vitatkozni, hogy a határozat elnevezésébe benne legyen vagy nem a 

„vészhelyzet” szó, de inkább azt szeretné, ha a cselekvésre koncentrálna mindenki. Ha más javaslat 

nincs, akkor szeretné, ha a módosító javaslatról, vagyis Pintér úr javaslatáról szavaznának.  

 

Fülöp Zoltán: A jegyzőkönyv miatt kérdése, hogy mi a pontos javaslat. 

 

dr. Pintér György: Javaslata, hogy „a klímaváltozás miatti aggodalomtól vezérelve Göd Város 

Önkormányzata megkezdi a Klíma Cselekvési Terv kidolgozását és ezután már megy tovább a 

határozati javaslat szerinti szöveg.  

 

Hlavács Judit: Javasolja a „megállapítja” helyett a „felismeri” vagy az „elismeri” a 

klímavészhelyzetet.  

 

Fülöp Zoltán: Akkor ez egy második módosító javaslat. 

 

Hlavács Judit: Igen. Az első pontban a megállapítja szó helyett „elismeri” a klímavészhelyzetet.  

 

Fülöp Zoltán: Mint előterjesztő, a második módosító javaslatot befogadja. 

 

dr. Pintér György: Visszavonja a módosító indítványát. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a módosító javaslatról. 

 

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

 

233/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a következő intézkedéseket hozza: 

 

1. Elismeri a klímavészhelyzetet, és haladéktalanul megkezdi a Klíma Cselekvési Terv 

kidolgozását a hatékony felkészülés, megelőzés és alkalmazkodás érdekében;  
2. A Klíma Cselekvési Terv legalább a következőkre terjedjen ki:  

a) Az önkormányzat tekintse át a város szempontjából legfontosabb klímakockázati 

tényezőket;  
b) A meglevő kezdeményezéseket foglalja egységes keretbe és integrálja a cselekvési tervbe; 
c) A „hőszigetek” kialakulásának megakadályozása érdekében részesítse előnyben a 

klímatudatos településtervezést. Gondoskodjon a középületek árnyékolásáról, a 

lakosságnak menedéket nyújtó pihenőhelyekről (pl. a nap, UV-sugárzás, szél, eső ellen 

menedéket nyújtó buszvárók, közparkok), tér- és utcafásításról, hőhullámok esetén 

légkondicionált helységek megnyitásáról. A nyári hónapok további feladat a fokozott 

köztisztaság, az utak portalanítása, az útburkolatok locsolása; 
d) A településfejlesztés és -rendezés, valamint a zöldfelületi rendszer fejlesztése során az 

önkormányzat vegye figyelembe a zöldfelületek egyedülálló kondicionáló hatását, 

minden lehetséges esetben védje a meglevő zöldtömeget, ugyanakkor segítse elő klíma- és 

szárazságtűrő képességük javítását (meglevő állományok gondozása, szél- és 

szárazságtűrő, kártevőkkel szemben ellenálló fa- és cserjefajok telepítésének támogatása, 

utca- és térfásítás);  
e) Az önkormányzat mérje fel az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok helyi 

kibocsátásának csökkentését szolgáló lehetséges intézkedéseket, beleértve a közvilágítás 

és a közintézmények energetikai hatékonyságát, a közösségi és az egyéb közlekedési 

módok energia- és kibocsátáscsökkentési lehetőségeit (a gyalogos, kerékpáros és 

környezetbarát közösségi közlekedés vonzóvá tétele, fejlesztése, forgalomszervezés stb.), 

valamint a településüzemeltetésből eredő kibocsátásokat. Ösztönözze a lakosság 
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épületenergetikai beruházásait, és egyéb hozzájárulását a közös klímacélok 

megvalósításához; 

f) Sajátos eszközeivel segítse elő a város klímasemlegességét az épített környezet, az 

üzemeltetés és a szolgáltatások terén; 
g) A városba települni kívánó új gazdasági szereplők közül azokat részesítse előnyben, akik 

vállalják a klímasemleges működést, különösen pedig azokat, akik technológiájukkal 

hozzájárulnak a klímasemlegességhez, az alkalmazkodáshoz és a regenerációhoz;   
h) Javítsa a víztakarékosságot és hatékonyságot a közintézményekben, zöldterület-

fenntartásban, és erre ösztönözze a lakosságot és a helyi gazdasági szereplőket; 
i) Gondoskodjon a felkészülésről a rendkívüli időjárási helyzetek esetére (pl. a települési 

csapadékelvezető hálózat kapacitásának és jó karban tartásának felmérése; a szükséges 

korrekciók és fenntartási munkák elvégzése; szükség és lehetőség szerint záportározók, 

vízvisszatartó létesítmények kiépítése, amely a kármegelőzésen túl például az öntözés 

terén is hasznos a nyári aszályos időszakok átvészelésében; a beszivárgás elősegítése 

érdekében a burkolt felületek csökkentése vagy vízáteresztő módon történő kialakítása); 
j) A kritikus infrastruktúra védelmének nemzeti programjával összhangban az 

önkormányzat, a lakosság és a gazdálkodó szervezetek is legyenek tudatában a kritikus 

infrastruktúra fogalmának, az éghajlatváltozás velejárójaként a rendkívüli időjárási 

események lehetséges kritikus infrastruktúrát érintő hatásainak, és tegyék meg az 

általuk a megelőzéshez, a felkészüléshez szükséges lépéseket az esetleges helyzetek 

megfelelő kezelése érdekében; 
k) Különös figyelmet kell fordítani az éghajlatváltozás különféle környezetegészségügyi 

szempontjaira is, előtérbe kell helyezni a szelektív biológiai védekezési módokat.  

l) Ösztönözni kell a helyi komposztálást (a házudvarokon), biztosítani a komposzt helyi 

felhasználását, a zöldhulladék megfelelő gyűjtését, és minden más fajta szelektív 

hulladékkezelést, az újrahasználatot, és a hulladékmentes életmódot. 
m) Segíteni kell a lakosságot a klímaváltozással összefüggő növényegészségügyi kihívások 

kezelésében. 
3. Általános feladat, hogy az önkormányzat és intézményei közbeszerzései során biztosítsa a 

fenntartható termelés és fogyasztás követelményeinek érvényesülését;  

4. A képviselő-testületnek valamennyi döntésnél meg kell vizsgálnia a tervezett lépések 

lehetséges éghajlati és környezeti hatását, és az ökológiai fenntarthatóság elvének a 

leginkább megfelelő megoldást kell választania; 

5. Ösztönözni kell a településen a bekövetkezhető károk esetére szolgáló biztosítási 

szolgáltatások igénybevételét; 

6. A klímavészhelyzettel kapcsolatos helyzetről, teendőkről és megtett intézkedésekről a 

lakosságnak a helyben szokásos módon évente legalább egyszer tájékoztatást kell adni; 

7. Az önkormányzatnak kiemelten kell törekednie a Klíma Cselekvési Tervben foglaltak 

megvalósításához szükséges források hazai és európai uniós forrásokból történő 

megszerzésére, és a felmerülő nehézségeket jelezni a kormányzat, illetve a közigazgatás 

illetékes szervei felé. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. november 15. 

 

 

 

8) Tájékoztatás Nevelek településrész csatornázási helyzetéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Fülöp Zoltán: A 8. napirendi pont egy tájékoztatás a neveleki csatornázás helyzetéről. Ez egy hosszú 

történet, Nevelek városrész Göd településhez került át. Gödnek abban az időben csatornázási feladata 

már nem volt. Idővel megkaptuk a csatornázási feladatot azzal, hogy Nevelek ide került mint a 

Dunakeszi agglomerációhoz tartozó feladat. Hosszas várakozási idők voltak a történetben. Az új 

testület felállása után észlelte, hogy a gödi csatornázásra fedezetet nyújtó KEHOP pályázat pályázati 
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határideje október 31-én lejár. Egyeztetéseket kezdeményeztek az összes érintett szereplővel, a 

DMRV-vel, Nemzeti Fejlesztési Programirodával, az NFP-n keresztül az Irányító Hatósággal, és az 

ITM-el is. Ennek következtében az a döntés született, hogy a pályázatot a szűk határidőben nem adjuk 

be, mert a szennyvíz-infrastruktúra a DMRV-hez tartozik. Egy korábbi kormányhatározatban Göd 

Önkormányzata volt megjelölve kedvezményezettként, itt még további lépések szükségesek. Az 

Irányító Hatóság tájékoztatott minket és írásban is megerősített, - amit egyébként a 4. sz. mellékletként 

a mai napon csatoltuk az előterjesztéshez - a pályázati határidő meghosszabbításra kerül. A többi 

szereplővel egyeztetve - amint a lehetőség megnyílik - közösen be fogjuk adni a pályázatot Nevelek 

csatornázásához. Ez a jelenlegi helyzet.  

 

Balogh Csaba: Hozzászólás, kérdés nem érkezett, ezért felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a 

tájékoztatás tudomásulvételét illetően. 

 

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

 

234/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

tudomásul veszi a határozat mellékletét képező tájékoztatót Göd-Nevelek településrész 

szennyvízcsatornázásának ügyéről. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 234/2019. (XI. 5.) Ök. határozathoz: 

 

Tájékoztatás 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztatás - Göd Nevelek szennyvízcsatornázásának ügyéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

 

Nevelek településrész Göd városhoz való csatlakozására 2014. október 12. napján kerül sor. A 

városrész több szempontból elmaradott állapotban van a többi lakóterülethez képest, mint például a 

szennyvízelvezető rendszer sincs kiépítve. 

 

Ennek megoldására Göd Város Önkormányzata elkészíttette „Göd-Nevelek településrész csatlakozása 

a Dunakeszi szennyvízelvezetési agglomerációhoz – Felülvizsgálati dokumentáció” c. dokumentumot 

a VTK Innosystem Kft.-vel és kérelmezte a szennyvíz-agglomerációs átsorolást az illetékes Vízügyi 

Igazgatóságnál. 

 

A dokumentáció elkészült és benyújtásra került a KDV-VIZIG felé 2016. december 27-én, Tervező az 

előírt hiánypótlásokat is teljesítette (2017.05.02). 

A VIZIG tervtanácsot hívott össze 2017. június 19-én az érintett Hatóságok, szervezetek részvételével. 

A Tervtanács támogatásával a VIZIG felterjesztette az ügyet az Országos Vízügyi Felügyelethez 

(OVF). 

2017. december 15-én a KDVVIZIG levelet küldött az eljárás lezárásáról, melyben jóváhagyták az 

átsorolási kérelmet, azonban tájékoztatták önkormányzatunkat, hogy a KEHOP pályázati forrás 

technikai zárása miatt nem elérhető. 
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A kormány 1636/2018. (XII. 5.) határozata alapján a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program célkitűzéseinek a teljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat (továbbiakban: ÉFK) módosult, Göd-Nevelek szennyvízelvezetése bekerült a 

2014-2020 között megvalósítandó projektek közé. 

 

Jogszabályi változás következtében 2017. július 1-től Göd város víziközművei állami tulajdonba 

kerültek és a DMRV Zrt. kezelésében vannak, az ellátásért felelős a Magyar Állam. A tervezett 

szennyvízcsatorna így állami közművekhez csatlakozna, a befogadó Dunakeszi szennyvíztisztító telep 

szintén állami tulajdonú.  

A szolgáltatás egységességének érdekében az Önkormányzat 2018.10.29-én felkérte a DMRV Zrt.-t a 

pályázat benyújtására. 

 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Zrt. 2019. október 28-i e-mailben megküldött projekt 

adatlapban foglaltak szerint az alábbi tájékoztatást adta: 

Az NFP Nonprofit Kft. 2019. május 23-án jelezte a szakpolitikai felelős felé, hogy a projekt esetében 

szükséges az ÉFK módosítása, tekintettel arra, hogy jelenleg a megjelölt Támogatást Igénylő Végső 

Kedvezményezett Göd Város Önkormányzata, a DMRV Zrt. helyett. Az NFP Nonprofit Kft. 2019. 

május 23. napi megkeresésére a szakpolitikai felelős észrevételt nem tett, a mai napig az ügyel 

kapcsolatos előrelépésről nem érkezett tájékoztatás. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Irányító Hatóság) a „Göd-Nevelek 

szennyvízelvezetése” című támogatási kérelmének benyújtásához az alábbi szóbeli tájékoztatást – 

iránymutatást adta NFP-nek: 

 

 A támogatási kérelmet az ÉFK-ben megjelölt Támogatást Igénylő Végső 

Kedvezményezett pontosítását – Göd Város Önkormányzata helyett a DMRV Zrt. 

megjelölését – követően kérik benyújtani. 

 

 A Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára 

szennyvízelvezetéssel és - kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására című, 

KEHOP-2.2.2 kódszámú pályázati felhívásban megjelölt 2019. október 31-i 

támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó véghatáridő meghosszabbításra kerül, 

így a „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” című támogatási kérelem a későbbiekben, a 

szükséges ÉFK módosítás megtörténtét követően továbbra is benyújtható lesz. 
 

Összefoglalás: 

 

„Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” pályázat benyújtására a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 

értelmében az NFP jogosult, mint konzorcium vezető. Az Irányító Hatóság és Göd Város 

Önkormányzat kérésére, az NFP-nek a DMRV Zrt.-vel kell Konzorciumi Együttműködési 

megállapodást kötnie, vele kell konzorciumban beadni a pályázatot Nevelek szennyvízcsatornázására. 

Az NFP a pályázatot előkészítette a DMRV Zrt. közreműködésével, amint lehetőség lesz rá, azonnal 

beadják azt. 

Ennek feltétele, hogy módosuljon a 1084/2016 (II.29.) Kormány határozat és a DMRV Zrt. legyen 

feltüntetve, mint végső kedvezményezett. 

A pályázat határidejét - az NFP tájékoztatása szerint - az Irányító Hatóság meghosszabbítja, erről 

hivatalos tájékoztatást még nem kaptunk. Az ügyben egyeztetést folytattunk a DMRV Zrt.-vel és az 

NFP-vel. A pályázati határidő meghosszabbítása és a vonatkozó kormányhatározat módosítása után a 

pályázat benyújtásáról haladéktalanul intézkedünk. 

  

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


723 

 

Mellékletek (Beruházási és városüzemeltetési osztályon megtekinthetőek): 

1. sz. melléklet: KDV VIZIG 00096-0067/2017. tájékoztató levele 

2. sz. melléklet: Göd Város Önkormányzatának levele DMRV Zrt. felé 

3. sz. melléklet: Nemzeti Fejlesztési Programiroda – KEHOP-2.2.2-15 projektadatlap 

4. sz. melléklet: ITM tájékoztatás (2019. 11. 04-i e-mail) 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására. 

 

 

Göd, 2019. október 30. 

 

        Fülöp Zoltán  
           képviselő 

 

 

 

9) Döntés közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Az idei évben kötelező még egy közmeghallgatást tartani. Ez 2019. november 25-én 

hétfőn lesz 18 órától a Duna-part Nyaralóházak színháztermében. Ez egy rendes testületi ülés lesz. A 

következő évben szeretnének több közmeghallgatást tartani. Az első 2020. január 13-án lenne a József 

Attila Művelődési Házban, ahol mindenkinek lehetősége lesz az őt érintő ügyekről kérdéseket feltenni.  

Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

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

 

235/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a 208/2018. (XII. 13.) önkormányzati határozatot kiegészítve úgy dönt, hogy 2019. november 25. 

napján közmeghallgatást tart. 

 

A közmeghallgatás helyszíne az arra szóló meghívóban kerül meghatározásra. 

 

Felelős: polgármester  

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

10) Döntés a leköszönő polgármester és alpolgármester szabadságmegváltásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Lenkei György képviselő az ülés elején jelezte, hogy ennél a pontnál módosító 

javaslatot szeretne tenni. 

 

Lenkei György: Igen, egy kiegészítést. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 225/D § (1) 

bekezdése kimondja, hogy az a polgármester és alpolgármester, aki két évig betöltötte ezt a tisztséget 

három havi illetményt ki kell fizetni a törvény ereje folytán. Ez a kifizetés tudomása szerint tegnap 

megtörtént. Szintén törvényi lehetőség van arra, ha a Képviselő-testület támogatja, akkor, aki két évnél 

többet dolgozott, - esetünkben tizenhárom, illetve kilenc évről van szó – további 3 hónap végkielégítés 

lehetősége alakult ki. Kéri a javaslat támogatását. Ez nem politikai, hanem emberi és munkajogi 

kérdés. 
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Balogh Csaba: Egyetért azzal, hogy nem kellene politikai ügyeket itt, ennél az asztalnál folytatni, 

szeretné, ha emberileg közelítenék meg a dolgokat. Kérdés, hozzászólás van-e a javaslathoz? 

 

Vajda Viktória: Ha az emberi oldalról beszélünk, akkor az embernek is van olyan dologra szüksége, 

ami a jelen Képviselő-testületben és a szavazók akarata által úgy alakult, hogy a Momentum bekerült 

ebbe a Képviselő-testületbe. Egy számára tetszetős megnevezés példáját hozza fel, ami az új fővárosi 

alpolgármesterhez kapcsolható, akire a főpolgármester azt mondta, hogy ő lesz a „főváros 

lelkiismerete”. Ő is azt gondolja, hogy ennek a városnak szükség van a lelkiismeretre, ennek a 

testületnek is szüksége van a lelkiismeretre, ehhez mérten szeretne a módosító javaslatról szavazni.   

 

Hives Gábor: Kettős érzés van benne, az egyik politikai, a másik a humán, mivel humán szakember. 

Rossz dolog az, ha valaki sok évet eltölt egy adott pályán, és utána sajnos már nem olyan címen 

szerepel. Sokat mérlegelt ezen a kérdésen, ennek megfelelően hozza majd meg a döntését.  

 

Hlavács Judit: Felmerült benne a kérdés, hogy miért adnánk plusz három hónapot. Nyilván, ha valaki 

jól végzi a munkáját, akkor lehet jutalmazni plusz három hónappal. Személy szerint az gondolta, hogy 

ha jó kezekben lett volna a városvezetés, akkor most ő nem ülne itt. Viszont nem tud elvonatkoztatni 

attól, hogy Markó Józsefre, mint polgármesterre szavazott a város több mint 40 %-a, illetve 50 % 

fölött a körzetében Pintér Györgyöt és  Markó Józsefet választották. Ezt a két dolgot fogja mérlegelni 

a szavazásnál.  

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak a módosító javaslatról, vagyis arról, 

hogy a további 3 havi illetményt megadják-e az alpolgármesternek és polgármesternek. Felkéri a 

képviselőket a szavazásra.  

 

A Képviselő-testület 9 „igen”, 3 „nem” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta:   

 

236/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése 

alapján Markó József leköszönő polgármester részére, a jogszabály szerint járó 

végkielégítés összegét további 3 havi illetményének megfelelő összeggel kiegészíti. 

 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése 

alapján dr. Pintér György Zoltán leköszönő alpolgármester részére, a jogszabály szerint 

járó végkielégítés összegét további 3 havi illetményének megfelelő összeggel kiegészíti. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatról. 

 

A Képviselő-testület tagjai 10 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta:  

 

237/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Markó József polgármester 2014. október 12-től – 2019. október 13-ig ki nem vett 127 nap 

szabadság kifizetésével, valamint 
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dr. Pintér György Zoltán alpolgármester 2014. október 22-tól  - 2019. október 13-ig ki nem vett 

128 nap szabadság kifizetésével  

 

egyetért és a kifizetéshez Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséből hozzájárul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

11) Döntés a polgármesteri keret megemeléséről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Félreértések elkerülése végett elmondja, hogy a polgármesteri keret nem fizetést vagy 

tiszteletdíjat jelent. Ez a keret eddig is létezett. A polgármesteri keret kiürült és így karácsony táján 

sok haváriaeset is előfordulhat, ezért egy kétmillió forintos pénzügyi keretet végszükség esetére 

szeretnének biztosítani.  

 

dr. Pintér György: Elnézést kér, de szerinte hiányos döntést hozott az előbb testület, mivel a pénzügyi 

forrás nem lett meghatározva a kiegészítő határozatnál.  

 

Balogh Csaba: A hivatal pénzügyi osztályán azt a tájékoztatást kapta, hogy a forrás rendelkezésre áll.  

 

dr. Pintér György: A határozatban meg kell jelölni a határidőt, felelőst, pénzügyi forrást. Javasolja 

megjelölni pénzügyi forrásként a Göd Város Önkormányzata – személyi juttatások keretet.  

 

dr. Szinay József: Technikai szavazásról van szó, ennél a napirendnél is meg lehet tenni. 

 

Balogh Csaba: Felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előző napirendi pont első 

határozatának pénzügyi forrásáról.  

 

A Képviselő-testület tagjai 11 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozzák: 

 

238/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 a 236/2019. (XI. 5.) Ök. határozatát kiegészíti a pénzügyi kerettel, ezért a határozat módosításra 

kerül az alábbiak szerint: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése 

alapján Markó József leköszönő polgármester részére, a jogszabály szerint járó 

végkielégítés összegét további 3 havi illetményének megfelelő összeggel kiegészíti. 

 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése 

alapján dr. Pintér György Zoltán leköszönő alpolgármester részére, a jogszabály szerint 

járó végkielégítés összegét további 3 havi illetményének megfelelő összeggel kiegészíti. 

 

 

Fedezet: Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése – személyi juttatás előirányzata 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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Balogh Csaba: Visszatérve a 11. napirendi pont határozati javaslatára, felkéri a képviselőket a 

szavazásra.  

 

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

 

239/2019. (XI. 5.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a 2019. évi költségvetés Tartalékok – Polgármesteri keret sor előirányzatát 2 000 

ezer forinttal kiegészíti. 

 

Forrás: Tartalékok – Feladattal nem terhelt működési tartalék 

Határidő: azonnal 

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

 

Balogh Csaba polgármester megköszöni a részvételt, elmondja, hogy várhatóan a következő testületi 

ülés november 26-án lesz, majd az ülést bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Balogh Csaba  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 


