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Ügyiratszám: 09/561-2/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV  

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

2021. június 28-án, 12 órakor kezdődő rendkívüli nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal 

üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendkívüli –nyílt – ülése  

 

dr. Pintér György elnök köszönti a Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 

határozatképes, 3 tag van jelen.  

 

dr. Pintér György: A napirend kiküldésre került. Van-e bárkinek olyan módosító javaslata, amit 

mindenképpen a testületi ülés előtt jó lenne megbeszélni, vagy olyan napirendi pont, amit csak mi 

tárgyalnánk? 

 

Ujlaki Anikó: Mondjam a számokat? 

 

dr. Pintér György: A számokat mondjad, légy szíves, és azokkal kezdünk. 

 

Ujlaki Anikó: A 14, 15, 16, 22 és a 23. 

 

dr. Pintér György: Jó. Akkor csináljuk azt, hogy az Anikó által előterjesztettekkel kezdjük, majd a 

Boldogságcsepp Alapítványról szóló és utána pedig mennénk az eredetileg kiküldött sorrendben.  

 

A Bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását:  

 

Napirendi pontok:  

 

1) Javaslat a „Forgalomtechnikai eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására 

és felhatalmazás szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

2) Javaslat a „Gravitációs szennyvízcsatorna építése Göd, Béke úti óvodában” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

3) Javaslat a „Gödi Duna-part Nyaralóházak (1-11 faház) érintésvédelmi felülvizsgálata, 

javítások és cserék elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás 

szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

  

4) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és 

felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

5) Javaslat a „Csapadékvízelvezető rendszerek tisztítása Gödön” tárgyú közbeszerzési 

eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés) 
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Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

   

Egyebek I. – Döntés a Boldogságcseppek Alapítvány 2020. évi támogatására benyújtott 

elszámolásának elfogadásáról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

6) Javaslat a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

7) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

8) 2021. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

9) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető   

 

10) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. v. a. tartozásainak átvállalásáról szóló megállapodás 

elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

11) „Göd belterület 3255/4, hrsz alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadására vonatkozó 

pályázat” kiírása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

12) Göd belterület 6322/6 hrsz. alatti ingatlan (Szervízépület) bérbeadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

13) Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

14) Jegyzői beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth János jegyző   

 

15)  Az Önkormányzat perképviselete tulajdonjog megállapítása iránt indított perben 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

16) Javaslat 2021. évi útépítés és útfelújítás tervezésére 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

17) Javaslat a 2021. évi közvilágítási hálózatfejlesztésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

18) Javaslat a 281/2021. (V. 18.) Ök. határozat 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

19) Javaslat a Göd, Feneketlen-tó környékének forgalomszabályozására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

20) Javaslat a zsákutca jelzőtábla kihelyezésére a Pesti út 95/A/B/C lakásokhoz vezető útra 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   
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21) Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolási folyamatának alakulásáról 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

22) Javaslat a Településellátó Szervezet új Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

23) Javaslat „Településképi és Várostervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindító dokumentumok jóváhagyására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész   

   

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1) Javaslat a „Forgalomtechnikai eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és 

felhatalmazás szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

 

Ujlaki Anikó: Tisztelt Bizottság! A forgalomtechnikai eszközök beszerzésére írtunk ki egy ajánlati 

felhívást. Korábban volt három testületi döntés, amiben forgalomtechnikai eszközbeszerzésekre 

elkülönítésre kerültek keretösszegek, és az egybeszámítás miatt ki kellett írnunk beszerzési eljárást, 

melyre három darab ajánlat érkezett. A legjobb ajánlatot a MAXROAD Mérnöki és Szolgáltató Kft. 

adta be, bruttó 991.235.- forintos ajánlati árral. Ezt a dologi előirányzatokból szükséges biztosítani, 

hogyha a Pénzügyi Bizottság eredményesnek ítéli a beszerzési eljárást. 

 

dr. Pintér György: És akkor utána javasoljuk, hogy köttessék meg a szerződés? 

 

Ujlaki Anikó: Igen, itt a határozati javaslat egyet fogja elfogadni a Pénzügyi Bizottság, a határozati 

javaslat kettőt pedig a Képviselő-testület. 

 

Szilágyi László: Annyi lenne a kérdésem, hogy itt a táblákról van szó, viszont tavaly májusban elindult 

a teljes városban a felülvizsgálat, hogy ezzel kapcsolatosan mit lehet tudni. 

 

Ujlaki Anikó: Ott nem lett teljes egészében elfogadva a forgalomrendezési tervezés, mert a tervező 

igazából későn is teljesítette a feladatát, és nem megfelelően. Elkezdtük felülvizsgálni, és megmondom 

mindjárt pontosan mekkora árleszállítással fogadtuk el az ő munkáját, mert hogyha abszolút elutasítjuk, 

és azt mondjuk, hogy nem fizetünk érte semmit, akkor nem tudjuk felhasználni, hiszen a szerzői jogokat 

akkor nem kapjuk meg. Tehát, hogy nem fizettük ki a teljes összeget. Polgármester úrral, illetve Nyitrai 

Judit ügyvédasszonnyal egyeztettünk, és részletekben dolgoztuk fel azokat, amiket ő elkészített, mert 

talán 75%-os készültségben tudtunk megállapodni. Ennek megfelelően ezt a díjat fizettük ki neki. Az 

alapján most megyünk a városban körzetenként, és egyeztetünk az új műszaki kollégával.  

 

dr. Pintér György: Jó, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a „Forgalomtechnikai eszközök beszerzésére” tárgyú beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 991.235.- Ft összegű szerződés megkötését 

MAXROAD Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2600 Vác, Dézsma utca 1.) nyertes ajánlattevővel. 



 

 

10 

 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 9/2021. (III.1.) költségvetési rendelete – Dologi kiadások 

előirányzata. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

(Lőrincz László képviselő megérkezett 12 óra 18 perckor.) 

 

2) Javaslat a „Gravitációs szennyvízcsatorna építése Göd, Béke úti óvodában” tárgyú beszerzési 

eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

Ujlaki Anikó: Ez a gravitációs szennyvízcsatorna építése a Göd, Béke úti óvodában. Itt is egy beszerzési 

eljárást kellett lefolytatnunk. A költségvetési rendeletbe került be bruttó 2.200.000.- forint fedezet, 

amelyből már felhasználásra került, 1.019.598.- forint. Itt a DMRV Zrt. a közterületi szakasz vezeték 

megépítését végezte el, és ajánlati felhívást tettünk fel a maradék szakasznak a kivitelezésére. Itt egy 

darab ajánlat érkezett, bruttó ajánlati ár 1.173.438.- forint, és a Kovalens Kft. adta ezt az ajánlatot. Itt a 

13/1-es mellékletben van a költségvetési rendeletben a szennyvízelvezetés rekonstrukció, négyes sor. 

 

dr. Pintér György: Arra a sorra lett más is tervezve? Tehát hogy annyi van a soron? 

 

Ujlaki Anikó: De itt az előbb mondtam, hogy a közterületi szakaszt, azt már a DMRV bruttó 1.180.402.- 

forintért elvégezte. Tehát, hogy az már kifizetésre került, és ugye a maradékból lenne finanszírozva. 

 

dr. Pintér György: Tudom, hogy csak sima technikai kérdés, csak hol volt ilyen? Hol szavaztunk 

ilyenről? Kell-e a fel nem használt összeg az adott soron? 

 

Kovács Krisztina: Szerintem amíg nem zárult le a beruházás, addig nem kell.  

 

dr. Pintér György: Igaza van, osztályvezető asszony, elfogadjuk. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a „Gravitációs szennyvízcsatorna építése Göd, Béke úti óvodában” tárgyú 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 1.173.438.- Ft összegű 

szerződés megkötését Kovalens Kft. (2120 Dunakeszi, Ady Endre utca 5. 2.) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 9/2021. (III.1.) költségvetési rendelete – 13/1. sz. melléklet 

Tervezett felújítások előirányzat Kastély Óvoda - szennyvíz elvezetés rekonstrukciója 4. sora. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3) Javaslat a „Gödi Duna-part Nyaralóházak (1-11 faház) érintésvédelmi felülvizsgálata, 

javítások és cserék elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás 

szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 
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Ujlaki Anikó: Köszönöm. A Gödi Duna-part Nyaralóházak 1-11. faház érintésvédelmi felülvizsgálat, 

javítások és cserék elvégzése tárgyú beszerzési eljárás lezárása. Erre az ajánlati felhívásra is egy darab 

ajánlat érkezett. A költségvetési rendeletben 5 millió forint fedezet van a Nyaralóházaknak az idei évre, 

bizonyos felújításokra. Az ajánlattevő Rodax Top Kft. ajánlati ára 2.474.314.- forint, és szükséges majd 

a tartalékról még egy döntés, hogy felhasználásra kerülhet.  

 

dr. Pintér György: Jó, nyilván a feladat szükségességét a költségvetéssel el is fogadtam. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a „Gödi Duna-part Nyaralóházak (1-11 faház) érintésvédelmi felülvizsgálata, 

javítások és cserék elvégzése” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a 

bruttó 2.474.314.- Ft összegű szerződés megkötését Rodax Top Kft. (2626 Nagymaros, Vasút út 

43.) nyertes ajánlattevővel. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 9/2021. (III. 1.) költségvetési rendelete – Tartalékok 16. 

sora Duna – part nyaralóházak beruházási feladat 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek I. – Döntés a Boldogságcseppek Alapítvány 2020. évi támogatására benyújtott 

elszámolásának elfogadásáról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

A napirendi pont nem került megtárgyalásra. 

 

6) Javaslat a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

  

dr. Pintér György: A tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. Egyrészt itt sincs az 

erőterjesztő, másrészt pedig nem gondolom, hogy bizottsági szinten érdemes tartósan belemélyedni a 

történetbe, de megtehetjük. Én azt gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy tárgyalásra alkalmas és 

továbbengedjük a testületnek, akkor megtettük, amit a Bizottság és az előírások megkövetelnek. Jó az 

úgy?  

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolót a melléklet szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Melléklet a …/2021. (VI. …) Ök. határozathoz:
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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7) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

  

dr. Pintér György: A költségvetési rendelet módosítása. Kriszti, tied a szó. 

 

Kovács Krisztina: Elkészítettük a város költségvetésének április 30-ára vonatkozó rendeletmódosítását. 

Igazából ennek semmi más indokoltsága nem volt azon kívül, hogy a pénzmaradványt eddig tudtuk 

beemelni a költségvetésbe, és emiatt átvezettük azokat a változásokat is, amit ez idáig végrehajtott az 

Önkormányzat. Gyakorlatilag Államkincstártól kapott támogatások, év közben érkező támogatások 

lettek még átvezetve és intézmények részére átadva. A testületi döntéseknek az átvezetése és a 

pénzmaradvány került módosításra. Van két dokumentum, a 14/2-es melléklet, az rosszul lett kiküldve, 

és a 15-ös melléklet pedig nem került csatolásra az anyagban. Ennyi a kiegészítés. 

 

dr. Pintér György: Ezt elmondod, azt a kettőt, hogy ott mi volt?  

 

Kovács Krisztina: A 14/2-es a TESZ-es intézményeknek a beruházáshoz kapcsolódó előirányzatai. Ott 

egy folyamatban lévő anyag került kiküldésre, és nem a végleges változat. A 15-ös melléklet pedig az a 

létszámváltozás. Ott azért volt indokolt változást végrehajtani, nem azért, mert év közben változás 

történt, hanem azért, mert az eredeti költségvetésben rosszul lett meghatározva. Ez nem érintett 

bérelőirányzatot, csak a tavalyi évben jóváhagyott létszám-előirányzatok rosszul lettek az év elején a 

két óvodában feltüntetve. 

 

dr. Pintér György: Tehát akkor az április végi viszonyokról beszélünk. Van-e bárkinek kérdése? 

 

Kovács Krisztina: Nekem még lenne egy gondolatom, bocsánat, csak hogy akkor én elmondom, amit 

én még gondolok, és utána válaszolok a kérdésekre. A rendelet szövegébe beemeltünk egy mondatot, 

ahhoz kapcsolódóan, hogy a tartalék táblában nevesített feladatokhoz tervezett előirányzatokat ne 

kelljen egyesével behordani testület elé, hogy arra a konkrét célra fel lehessen használni testület 

jóváhagyás nélkül. 

 

dr. Pintér György: Ez alapvetően, mondjuk logikus. 

 

Kovács Krisztina: Ez a korábbi években már így szerepelt a költségvetésünkben, de az elmúlt egy-két 

évben ez kimaradt, és azt gondoltuk, hogy most célszerű lenne, hogy ne növelje az előterjesztéseknek a 

számát. 

 

dr. Pintér György: A 9-es mellékletnél látok viszonylag nagy változásokat, azt a közel 80 millió forintot. 

A dologi előirányzat módosításoknak a hátterét, ha egy kicsit lehet, mert azért mégiscsak a Pénzügyi 

Bizottság vagyunk. 

 

Kovács Krisztina: Az első a dologi előirányzatoknál a tartaléksorról átvezetés a testületi döntések 

alapján, a másik pedig a pénzmaradványból történő előirányzat-módosítások miatt változtak a dologi 

előirányzatok. A részletező táblázatokban minden intézménynek soronként a jogcím is fel van sorolva, 

tehát testületi határozattal, és hogyha pénzmaradvány volt, akkor a pénzmaradvány miatt is fel van 

tüntetve a részletező táblában, hogy mekkora összeg az, amit pénzmaradványból emeltek oda be az 

intézmények. 

 

dr. Pintér György: Olyan változások vannak még, amiket én ilyen gyors átfutással találtam, hogy az 

általános sporttámogatásból a GSE nevesítve lett például. 

 

Kovács Krisztina: Az is testületi döntés volt, és az alapján lett átvezetve.  

 

dr. Pintér György: Akkor, amit javasoltam a költségvetés elkészítésénél, az most került végül is 

rendezésre, csak előbb bekerülhetett volna a környezetvédelmi alapnak a beemelése, mint forrás. 
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Kivezetésre került a bölcsődére biztosított forrás. Jó, nem akarom itt tovább molyolni a táblákat. Van-e 

bárkinek kérdése még? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet: 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (...) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 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 f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„a) Költségvetési bevételi főösszegét 2 428 617 ezer forintban 

b) Költségvetési kiadási főösszegét 5 596 142 ezer forintban 

c) Költségvetési egyenlegét (A-B) -3 167 525 ezer forintban 

d) Belső finanszírozásának bevételi összegét 3 280 805 ezer forintban (előző évi pénzmaradványok 

2021. évi költségvetési tervezetben igénybe vett összege)” 

(2) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A költségvetés főösszege 5 709 422 ezer forint. 

(3) Működési hiány 2 679 273 ezer forint, a felhalmozási hiány 478 252 ezer forint. 

(4) A belső finanszírozás bevétele 3 280 805 ezer forint.” 

(3) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

külső finanszírozás kiadásait.” 

2. § 

A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

8. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

„f)  a rendelet mellékletét képező 12. számú mellékletben jóváhagyott, célhoz kötött, nevesített 

előirányzatok feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében.” 

3. § 

(1) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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(2) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 1/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 1/2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 12. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 13/1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 13/2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 14/1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 14/2. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati 

rendelet 15. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez” 
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2. melléklet 

„1/1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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3. melléklet 

„1/2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”



 

 

32 
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4. melléklet 

„2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez” 
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5. melléklet 

„3. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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6. melléklet 

„4. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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7. melléklet 

„5. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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8. melléklet 

„6. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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9. melléklet 

„7. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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10. melléklet 

„8. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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11. melléklet 

„9. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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12. melléklet 

„10. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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13. melléklet 

„11. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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14. melléklet 

„12. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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15. melléklet 

„13/1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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16. melléklet 

„13/2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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17. melléklet 

„14/1. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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18. melléklet 

„14/2. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez”
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19. melléklet 

„15. melléklet a 9/2021. (III. 1.) Ök. rendelethez” 

 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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8) 2021. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

  

dr. Pintér György: Igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslat. Előterjesztő polgármester úr. 

 

Balogh Csaba: Jegyző úrral és a Hivatallal egyeztetve arra jutottunk, hogy a szabadság szervezése 

érdekében július 26-tól augusztus 13-ig nyári igazgatási szünet elrendelése javasolt. Így a munkavállalók 

is tudnak tervezni a szabadságuk felhasználásával. Ez idő alatt nem áll le teljesen a Hivatal, csak a 3 

hétből 2 hetet kell mindenkinek kivennie és csak a sürgős ügyeket vesszük elő ez idő alatt. Ez rövidebb, 

mint a szokásos 4 hetes időszak máshol. Emlékeztetőként mondom, hogy a következő két hétben és 

augusztus első két hetében veszem ki én is a szabadságom. Muszáj, ha nem szeretném az 

Önkormányzattal megfizettetni ezeket a napokat, de elérhető közelségben maradok szükség esetére. A 

legutóbbi szabadságom alatt Andrejka Zombor alpolgármester kiválóan látta el a helyettesítésemet. 

 

dr. Pintér György: Jó, szerintem ez tárgyalásra alkalmas, ez testületi hatáskör, tehát ne bonyolítsuk túl a 

saját feladatunkat. Akkor, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot és 

rendelet-tervezetet: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt. hogy a 2021. évi igazgatási szünet 

Gödi Polgármesteri Hivatalban történő elrendeléséről szóló 83/2021. (III. 1.) önkormányzati 

határozatát visszavonja.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

  

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének  

…/2021 (VI. …) önkormányzati rendelete 

a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet Gödi Polgármesteri Hivatalban történő elrendeléséről  

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § 

(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

1. § 

A rendelet hatálya a Gödi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) alkalmazott 

köztisztviselőkre és ügykezelőkre, valamint munkavállalókra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), 

továbbá a Hivatalt egyéb foglalkoztatásra irányuló vagy megbízási jogviszony keretében munkavégzési 

helyszínül használó személyekre terjed ki.  

2. § 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) 2021. július 26. napjától 2021. augusztus 13. napjáig (a továbbiakban: nyári igazgatási szünet), 

b) 2021. december 11. napjára és 2021. december 27. napjától 2021. december 31. napjáig (a 

továbbiakban: téli igazgatási szünet) 

a Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.  

3. § 
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(1) Az igazgatási szünet ideje alatt a foglalkoztatottak részére rendes szabadságot kell kiadni, illetve azt 

a foglalkoztatottnak ki kell vennie.  

(2) A nyári igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal korlátozott ügyfélfogadással működik. A téli igazgatási 

szünet ideje alatt a Hivatal zárva tart. 

(3) A jegyző az igazgatási szünet idejére Göd Város Önkormányzata működéséhez feltétlenül szükséges, 

halaszthatatlan feladatok elvégzése érdekében a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben 

felmentést adhat.  

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. január 1-jén hatályát veszti. 

 

 

 

 Balogh Csaba  Tóth János 

 polgármester  jegyző  

 

Általános indokolás 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint a 

képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - rendes szabadság kiadására 

igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a 

köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának háromötödét. Az igazgatási szünet 

elrendelése lehetőséget biztosít arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munkavégzés 

szervezettebben, koncentráltabban valósuljon meg, ezáltal kellő időben tervezhetővé válik a nyári 

és az év végi munkarend.  

Részletes indokolás 

 

1. §  

A rendelet területi és személyi hatályát állapítja meg a rendelkezés. 

 

2. §  

Az igazgatási szünet időtartamát állapítja meg.  

 

3. §  

A szakasz a rendes szabadság kiadásáról és kivételéről rendelkezik. A szabályozás lehetővé teszi 

továbbá, hogy kivételes esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója halaszthatatlan feladat elvégzése 

érdekében rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adjon. A rendelkezés 

meghatározza továbbá az igazgatási szünet alatti ügyfélfogadási rendet.  

 

4. §  

A szakasz hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.  

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

9) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető  

  

dr. Pintér György: Következő a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása.  

 

Kovács Krisztina: Az Önkormányzatnak, mint tulajdonos, el kell fogadnia a saját tulajdonú Kft.-nek az 

előző évi beszámolójához kapcsolódó, nevesített eredményösszegeket, és erre készült az előterjesztés, 

erről kell dönteni. A beszámolót a felügyelőbizottság korábban elfogadta. 

 

dr. Pintér György: FEB részéről valaki? 
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Lőrincz László: Csak egy gondolat, hogy a Felügyelőbizottság ezt tárgyalta és 3 egyhangú szavazattal 

elfogadta.  

 

dr. Pintér György: Ennek május 30-áig kellett volna bekerülni. 

 

Szilágyi László: Ez lett volna az egyik egyébként, hogy mi lehet az indoka annak, hogy a beszámolókat 

minden cégnek ugye május végéig kell leadni, és most ehhez képest június végén vagyunk. Tavaly volt 

arra lehetőség, hogy szeptember végéig lehetett benyújtani beszámolókat. Ennek a késlekedésnek mi az 

oka, és esetleg lehet-e ebből bármilyen szankció? Ez lenne az egyik kérdésem. A másik az nem is kérdés, 

igazából csak szeretném jelezni, hogy 2019-ben egyébként 63 millió forint volt a cégnek az árbevétele, 

és a COVID-járvány miatt, mivel nem tudott üzemelni a Nyaralóházak, így is látható, hogy egy 40 

milliós árbevételt ért el, és a cég az nem fordult veszteségbe, tehát továbbra is nyereségesen üzemelt 

számszakilag. 

 

dr. Pintér György: Érdemes lenne ezt kielemezni, ezt az egész történetet szerintem.  

 

Szilágyi László: Én most csak szerettem volna, hogyha így elhangzik az eredmény. 

 

dr. Pintér György: Igen, világos, tehát az adózott eredmény az plusz előjelű és nem mínuszos. Azért 

mondtam, hogy érdemes kielemezni. Próbáltam diplomatikus lenni. Ehhez egyébként csak annyit, hogy 

Göd tele van olyan intézményekkel, ami nem az, mint aminek épült. Tehát azért egész más, hogyha 

valamit üzleti célra, vagy üzleti szempontból próbálok elemezni, de akkor azt is nézzük meg, hogy annak 

épült-e. Tehát, hogy ez egyszerűen egy minisztériumi nyaraló volt fénykorában. Akkor az 

Önkormányzat részére javasolt határozatról fogunk szavazni, ami arról szól, hogy a mérlegfőösszeget 

meghatározzuk 14.593.000.- forintban, és az adózott eredmény pedig 647.000.- forint, és hogy a testület 

egy lendülettel arról dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. Ugye ezek a fő 

döntési pontok. Akkor aki egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint elfogadja 

a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., adószám: 23110045-2-13, 

cégjegyzékszáma: 13-09-143648) 2020. évi beszámolóját: 

 

Mérleg főösszeg: 14 593 e Ft 

Adózott eredmény: 647 e Ft 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózott eredményt céltartalékba helyezi. 

 

Felelős: ügyvezető, polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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10) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. v. a. tartozásainak átvállalásáról szóló megállapodás 

elfogadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

  

dr. Pintér György: Azt mondja, hogy Göd Szolgáltató Nonprofit Kft. v. a. tartozásainak átvállalásáról 

szóló megállapodás elfogadása, erről döntött a testület az előző rendkívüli ülésen és akkor ez a 

szerződéstervezet jön vissza. Előterjesztő polgármester úr.  

 

Balogh Csaba: Igen. Az előző 386/2021. képviselő-testületi határozat döntése során a Képviselő-testület 

vállalta, hogy 15 millió forint értékben átvállalja a Szolgáltató Kft. tartozásait. A biztonság kedvéért 

jelezték a Hivatal jogászai, hogy egy újabb előterjesztést is hozzunk vissza, amiben pontosítjuk a 

megállapodás pontos tartalmát. Mellékesen jegyzem meg, javaslom megfontolásra, hogy az 

Önkormányzat SZMSZ-ét, ha módosítjuk a jövőben hasonló méretű felhatalmazást biztosítson a 

polgármesternek, hogy a hétköznapi munkakör haladhasson. 

 

dr. Pintér György: Nekem egy bajom volt az eredetileg kiküldött anyaggal, hogy az ott megjelölt 

melléklet az nem szerepelt benne. 

 

Balogh Csaba: Lehet, hogy én már csak a testületnél néztem, és ott volt. 

 

Kovács Krisztina: Mivel az önkormányzatnak nincsenek ilyen részletes információi a Kft. tartozásáról, 

így a végelszámolótól kértünk anyagot, és ma reggel érkezett meg tőle a táblázat, amiből még a 

mellékletet elő kellett állítani, mert a tartozásállomány nagysága nagyobb, mint a 15 millió forint. De 

ebben a listában, amit a mellékletben így felsoroltunk, a teljes kimutatott bértartozás benne van, amit 

30-áig szükséges lenne átutalni a Kft-nek, hogy a bértámogatás feltételeinek megfeleljen. 

 

dr. Pintér György: Ez egy oldalas táblázat? Akkor én nekem az a tiszteletteljes kérésem, hogy ez legyen 

kinyomtatva és kiosztva a testületi előtt. Lássuk, hogy mégiscsak létezik az anyag, és még két oldalt 

kérem szépen Kriszti azt, amit az előbb említettél.  Tehát azt mondjuk, hogy javasoljuk ennek a 

megkötését azzal, hogy a testületi ülést a szerződésben megjelölt melléklet a helyszíni kiosztással 

megtekinthető legyen, és akkor szerintem megtettük, amit ebben az ügyben meg lehet tenni. Akkor, aki 

így elfogadja ezt a történetet, az kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Göd Város 

Önkormányzata és Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás 

alatt” közötti megállapodást, amelynek értelmében az Önkormányzat a Társaság 

működőképességének biztosítása céljából 15.000.000, - Ft összegű támogatást biztosít abból a 

célból, hogy ezen összeget a Társaság a megállapodás mellékletében felsorolt tartozásai 

rendezésére fordítsa.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 9/2021. (III. 1.) rendelete 12. számú melléklet 6. sor, 

Feladattal nem terhelt tartalék terhére 

 

Felelős: polgármester, végelszámoló 
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Határidő: azonnal 

 

Melléklet a …/2021. (VI. …) Ök. határozathoz: 

 
1. SZ. MELLÉKLET TARTOZÁSKIMUTATÁS 
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

11) „Göd belterület 3255/4, hrsz alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadására vonatkozó pályázat” 

kiírása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

  

dr. Pintér György: Göd belterület, 3255/4 helyrajzi szám alatti ingatlan, csónaktároló bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírása. Előterjesztő polgármester úr. 

 

Balogh Csaba: Ennek kapcsán én nagyon sokat jegyzeteltem. Nagyon szívesen előadom a teljes 

véleményemet, az hosszabb, mint az előző felszólalásaim. Nagyon sok részben igazából arra reflektál, 

hogy beküldtek a hajótulajdonosok javaslatokat, amelyek közül egy részét be szeretnénk fogadni, a 

másikat nem. Készen áll akkor a bizottság, vagy pedig csak tárgyalásra alkalmasként szeretnénk 

továbbengedni? 

 

dr. Pintér György: Az a problémám, hogy ezeknek csütörtökig kellett volna megérkezni. Tehát az, hogy 

te mit javasolsz, ezzel most szembesülünk. Mi is láttuk a korábbi bérlőnek a lobbi tevékenységét 

bérlőkkel és egyebekkel megspékelve. Odáig ezt értem. Ami nekem kifejezetten hiányzott, hogy mi 

most a jogi helyzet. Ez az előterjesztésből számomra nem derült ki. Tehát, hogy most hogyan működik, 

egyáltalán mik a jogi lehetőségek stb. Tehát, hogy valahogy ezt össze kéne gereblyézni, ezt a történetet. 

Tehát láttam, ott voltam kint a Duna-parton, láttam, hogy valakik ott nyitott ajtó mellett a csónakok 

körül matatnak. De hogy ez jogos, jogszerű, jogcím nélküli, fizet valaki, nem fizet, ha fizet, milyen 

alapon fizet? 

 

Balogh Csaba: A legfontosabb tudni akkor azt, hogy jogcím nélkül van most ott az előző bérlő, és fizeti 

a korábban megállapított bérleti díjat. Az, hogy ő milyen jogalapon, vagy hogy mire hivatkozva szedi 

be jelenlegi hajótulajdonosoktól az ő bérleti díjukat, azt már nem tudom. Részleteket se tudok, hogy 

kiktől szedi be, mekkora időszakra, de az, hogy joga van-e hozzá, azt én kétségbe vonom. Nekünk 

viszont nem hatáskörünk ezt kérdezni, hanem csak a pályázattal tudunk foglalkozni, meg azzal a 
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részével, amiben velünk közvetlen kapcsolatban vannak. Úgyhogy akkor mondom, hogy milyen 

javaslatok érkeztek. 

 

dr. Pintér György: De bocsánat, most elnézést, hogy félbeszakítalak, de szerintem ez nem egy 

lényegtelen történet. Tehát van egy önkormányzati tulajdonú ingatlan, amiben történik valami, csakhogy 

ez egy hivatali történet, meg döntés, meg egyebek. Ha jól értelmezem a helyzetet, hogyha nem nyer a 

jelenlegi valamilyen jogcímmel vagy jogcím nélkül, ki tudja, használó vagy korábbi bérlő, akkor ő még 

a villanyvezetéket, meg a hajólámpát is elviszi. Tehát, hogy én nem értem ezt a helyzetet, csak azt 

gondolom, hogy ezt azért illene az előterjesztésbe lefixálni. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban 

az Önkormányzatnak feladata, mint tulajdonos. Ha magántulajdon lenne, szerintem egy kicsit 

nyűgösebb lenne mindenki. Azt se tudom, hogy ki lehet rakni, nem lehet kirakni.  

 

Balogh Csaba: Akkor mondanám is, hogy a javaslatokban is igazából szerepelnek erre utalások, és akkor 

így tudok rá reflektálni. Tehát a vízhálózat. Azt kérték, hogy az kerüljön ki a pályázati anyagból, 

merthogy nincsen kiépítve a helyszínen, az csak évek óta bent maradt a kiírásban, nem lett kitörölve 

véletlenül. Ezt módosítom, hogy ez kerüljön is ki belőle. Ezzel nincsen probléma. A villamoshálózat 

viszont ki van építve, ahogy erre önköltségen vállalkozott Bejczi Károly évekkel ezelőtt, még az előző 

testület idején. A villamoshálózatot kiépítette, de annak szabványossági felülvizsgálatát, a bérleti 

szerződés aláírását megelőzően felek együttesen, szakértők jelenlétében és által elvégzik. Magyarul 

fogalmazva, most van ott egy elektromos hálózat, ami nem szabványos, és az, hogy az szabványos 

legyen, azt majd akkor fogjuk tudni rendezni, hogyha már megvan az, hogy ki lesz a bérlő. Kvázi, 

hogyha az lesz, hogy a következő bérlő azt mondja, hogy neki 16 amperrel nagyobb órára van szüksége, 

akkor, ha már hozzányúlunk, akkor így érdemes hozzányúlni. Kérés volt még az is, hogy a helyiség 

megtekintésére szánt dátumot módosítsuk, amihez módosítani kell a pályázati felhívásnak a 9-es pontját 

is. Abba bele kell, hogy kerüljön a július 28. napján 10 óráig. A szerződést a versenytárgyalás lezárása 

után 15 napon belül kell megkötni, tehát akkor lesz majd a szerződésnek a dátuma, amikor a szerződést 

megköttetik, de az 15 napon belül meglesz. Kérés volt még továbbá, hogy a versenytárgyalás során, 

hogyha kérdésessé tesz valamit a Hivatal, akkor azt bizonyítsa. Úgyhogy szövegmódosítási javaslatom, 

hogy a verseny tisztaságát kérdésessé tevő körülményt a Hivatal jegyzőkönyvezi. Megnyugtatásként 

közlöm, hogy a versenytárgyaláson megajánlott bérleti díj, végső licit összege mind a nyertes, mind a 

második legjobb ajánlattevő vonatkozásában ajánlati kötöttségekkel terhelt, ami azt jelenti, hogy a 

bérleti szerződést az ajánlati kötöttséggel terhelt végső licit összeggel kell megkötni, aláírni. Az ajánlati 

kötöttség időtartama 30 nap, mely a versenytárgyalás lezárásától kezdődik. Tehát ott már nem lesz 

további módosításra így lehetőség. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg úgy, a 

sorrendben következő pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés megkötésére. Ezt hivatott biztosítani a 

30 napos ajánlati kötöttség. Két javaslat volt, amit viszont nem fogok tudni befogadni, azt, hogy kérték, 

hogy a gödi pályázókat részesítsük előnyben, és azt is, hogy az előző bérlő kapjon plusz pontot a 

pályázaton. Mindkettő esetre igaz, hogy ellene megy a 23/2018. önkormányzati rendelettel, amiben 

alapvető szabály, hogy az eljárások során azonos feltételek és körülmények esetén az egyenlő bánásmód 

elvét kell érvényesítenünk. Mindkettő egyértelműen ellene menne a szabad verseny szabályainak, 

úgyhogy hiába preferálom én is a magánéletben a helyi árusokat, önkormányzat nevében ez törvénytelen 

hozzáállás lenne. 

 

dr. Pintér György: Ami nekem kérdés volt, ez a bérleti szerződés tervezetének a 2/2. pontja, hogy milyen 

költségeket visel a bérlő, mert mégiscsak ez még egy izgalmas része a történetnek. Nyilván takarítás, 

tűzvédelem, szemétszállítás, világítótestek cseréje, berendezések üzemeltetése, csótányirtás, meg vízdíj. 

Ez nem egy horribilis összeg szerintem, ami legalábbis induló árként itt van a bérleti díjként ezért az 

ingatlanért. Alapvetően azt szokták csinálni, hogy legalább olyan állapotba adja vissza, mint ahogy 

átvette. Ez meg gyakorlatilag hiányzik. Tehát ebben simán benne van, hogy lelakom az egészet, és 

legalább akkora költséget okozok, mint az összes bérleti díj. Tehát az állagmegóvás valamilyen módon 

kerüljön be a történetbe.  

 

Balogh Csaba: A bérlő köteles felelni az állagmegóvásért, az legalább olyan minőségű állapotban 

kerüljön átadásra a bérlet végeztével, mint ahogy átvette. 
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dr. Pintér György: A határozatban benne van, és utána ezek bekerülnek.  

 

dr. Jakab Attila: Igen, van kaució is. 

 

dr. Pintér György: Hát, az mennyi? 

 

dr. Jakab Attila: 100 ezer forint? 

 

dr. Pintér György: Kéthavi bérleti díjnak megfelelő kaució és az, hogy a bérlő által vállalt költségek 

közé az állagmegóvás is kerüljön be. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. 

Illetve azt kérdezem még, hogy azért a mostani jogi helyzetről hadd kérjünk, mint bizottság egy anyagot. 

Ezt szeretném a jegyzőkönyvbe rögzíteni, mert időnként ezek úgy elvesznek, ezek a kérések. Tehát 

mégis érdekes történet van, hogy mondjuk ott ne adj isten, most van biztosítás, nincs biztosítás? Van 

egy tűzeset vagy egy lopás, elvisznek hajót? Ki felel érte? Egyáltalán most bekövetkezett állagmegóvás 

kinek a felelőssége? Ezt a következő ülésre kérjük akkor, illetve úgy, hogy akkor előtte kérjük szépen. 

Jó, erről nem kell szavazni, ezt a következő ülés napirendi pontjának, kérlek szépen Szinti, írd fel.  

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Göd Város Önkormányzatának polgármestere által Göd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott 65/2021. (II. 15.) Ök. határozata 

szerint kiírt pályázati felhívást érvénytelennek nyilvánítja. 

 

2. A jelen határozat mellékletét képező nyilvános pályázati felhívást, amely a Göd belterület 

3255/4 hrsz. alatt felvett, beépített terület megjelölésű, 2300 m2 alapterületű, természetben 

2132 Göd, Jósika utca 16. szám alatt elhelyezkedő ingatlan, bruttó 283 m2 alapterületű 

épületrész bérbeadására vonatkozik, megismerte és jóváhagyja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a nyilvános pályázati felhívást a helyben szokásos módon tegye 

közzé, a pályázati eljárást folytassa le, majd az azt követő ülésen az eljárás eredményét ismertesse 

döntéshozatal céljából. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 396/2021. (VI. 28.) Ök. határozathoz: 

• Pályázati felhívás 

• Bérleti szerződés 
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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12) Göd belterület 6322/6 hrsz. alatti ingatlan (Szervízépület) bérbeadása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

  

dr. Pintér György: Göd belterület 6322/6 helyrajzi szám alatti ingatlanszerviz épület bérbeadása. 

Előterjesztő polgármester úr. 

Balogh Csaba: Én azért lepődtem meg, hogy Pénzügyi Bizottságra is jött ez az előterjesztés, mert ez 

elsősorban igazából egy szándéknyilatkozat lenne. A volt Pólus Hotel mellett egy lovarda áll, és azzal 

szembeni szerviz épületről van szó. Ez utóbbira jött egy kérés a Gödi Tanulókör Egyesülettől, hogy 

adjuk bérbe nekik, hogy szeptembertől már bővített kapacitással folytathassák működésüket. Minden 

jogi kockázatot és anyagi felelősséget vállalva kezdenének bele ebbe a lelkiismeretes munkába, ami a 

telek rendezetlen jogi helyzete miatt falakba ütközött. Itt a lehetőség a képviselőknek, hogy nyilatkozatot 

tegyenek. Ez egy szándéknyilatkozat, hogy támogatják-e a civilek kezdeményezését, hogy legyen több 

iskolai férőhely a városban, ahol még a sajátos nevelési igényre szoruló gyerekek fogadására is készek. 

Annyi módosítást kérek tudomásul venni, hogy a 263/2020. határozat érvényét veszti, bárhogy is 

döntsön a Képviselő-testület. 

 

dr. Pintér György: Mármint ez benne van az előterjesztésben? 

 

Balogh Csaba: Ez nincsen benne az előterjesztésben, mert ugye az egyes javaslat azt mondja, hogy 

támogatjuk, a kettes javaslat az, hogy nem támogatja a Képviselő-testület, és bárhogy is döntsön a 

Képviselő-testület, a 263/2020-as az már egy megvalósíthatatlan határozati javaslat, ezért kérem annak 

a visszavonását. 

 

dr. Pintér György: Tehát én kinyomtattam, ezt az eredeti előterjesztést. Most láttam, hogy van hozzá 

egy kalandregény csatolva, egyszerűen így nem lehet dolgozni. Az arról szólt, hogy kifejezi a szándékát, 

hogy az egyesület része tartós bérletbe adja a szervizépületként funkcionáló épületet. Felkéri a jegyzőt, 

hogy készítse elő a bérleti szerződés tervezetét, és gondoskodni az épület teljes körű felméréséről és 

értékbecslésének elkészítéséről, és hogy a Képviselő-testület ehhez forrást biztosít. Azóta eltelt tíz 

hónap, és érdemi előrelépést én nem érzékeltem. Ugyanakkor én többször próbáltam még a formális és 

informális fórumokon is, hogy dőljön el a történet valamilyen irányba, mert szerintem, ha nem kapják 

meg, akkor hitegetés, ha pedig megkapják, akkor időhúzás. Tehát hogy ez nem egy szerencsés történet 

így. Ráadásul vannak az anyagban utalások szép számmal, hogy volt egy május 21-i egyeztetés. Én is 

tudok ilyet írni, hogy valamikor valakivel beszélgettem. Azért azt gondolom, hogy egy feladatba illik 

beleírni azt, hogy ez az Önkormányzatnak nem kötelező feladata, hogy iskolai épületet biztosítson, bár 

megteheti természetesen, és ugye ingatlant is biztosítunk kint a potenciális 24 tantermes iskolához, tehát 

alapvetően nem erről szólt a történet. Főépítészi véleményt nem láttam hozzá. Az anyaghoz egy kérdés, 

hogy ez funkcionálisan hogyan működik? Én semmiféle paramétert nem láttam, hogy milyen szerződés 

is lenne ez. Tehát egy év, öt év, tíz év, száz év, bérleti díj, és a többi, és a többi. Én azt mondom, hogy 

ezt a mit tudom én hány oldalt, ezt nem tudom elolvasni, tehát az eredeti alapján meg nem tudok dönteni. 

 

Tóth János: Ugye azért is húzódott a dolog, mert szeptember 30-ig a Recovey Kft.-nek vételi joga van 

az ingatlanon és éppen ezért ez ugye innentől kezdve egészen odáig bizonytalan. Mi próbáltuk a 

szomszédos ingatlan tulajdonosával egyeztetni a dolgot, hiszen ők azt jelezték, a Cordys Palace, hogy 

ezt a vételi jogot ők megvették már a Recorvery-től. Mind a mai napig nem nyilatkoztak végül 

hivatalosan. Egyszerűen nem tudunk addig se igent, se nemet mondani, amíg ennek az információnak a 

birtokában nem vagyunk, vagy ha úgy tetszik, nem tudunk igent mondani. Mert ha és amennyiben 

szeptember 30-ig megvalósulna a vétel, akkor egy teljesen felesleges dolog történt, hogy a kérelmezők 

jelezték, hogy a rizikó vállalásával is megkezdenék a felújítást. Elnök úrral azért váltottunk erről egy-

két szót, amely szerint lehet, hogy érdemes lenne, éppen azokat a kérdéseket, ami most is elhangzott a 

Bizottság keretén belül, mondjuk a következő ülésen részletesen végig tárgyalni, hogy akkor mennyi 

időre, hogyan, milyen feltételek mellett történhetne meg ez a bérbeadás. Azt gondolom, hogy ezt mi a 

következő bizottsági ülésen valóban előkészíthetjük, hiszen testületi ülésen is említeni fogom. Igen, a 

mai napra mind a bizottság, mind a testület tekintetében nagyon sok napirendünk van. Nem ennyit 

tervezetünk, és azt gondolom, hogy senki nem ennyit tervezett, de mindenki szerette volna, hogyha azok 

a számára fontos ügyek napirendre kerülnek, amit sürgősnek tartott. Ennek ez lett a következménye. És 
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akkor még annyit talán egy fél percben, hogy elnök úrral beszélgettünk róla, hogy talán ideálisabb lenne 

úgy, akár az ősztől sorra kerülő üléseket megtartani, hogy péntekkel bezárólag minden anyagot 

igyekeznénk kiküldeni, még a sürgősségieket is. Kedden a bizottságok megtartanák ülésüket, módosító 

javaslataik, ha lennének, akkor ezt még a szerdai napon kidolgoznák, átdolgoznák, és csütörtökön pedig 

ki is küldenénk. 

 

dr. Pintér György: Egyik nap sem ügyfeles nap, tehát az azt jelenti, hogy ilyen szempontból a hivatal is 

jobban ráér, kevésbé terheljük a történetet. Akkor ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével 

kapunk egy anyagot. Annyit hadd kérdezzek még, az a 263/220 augusztus 11-i határozattal kapcsolatban 

végül készült értékbecslés? És miután ugye az úgyis csak három hónapig érvényes, úgy teljesen 

mindegy, hogy mi van. Azt lehet tudni, hogy mekkora összeg volt? 

 

Juhász Anita: Kiosztásra került. 

 

dr. Pintér György: Ez most nagyon jó válasz, de ha mondasz egy számot, sokat segítesz. 

 

Juhász Anita: 618 ezer forint/hó. 

 

dr. Pintér György: Tehát, hogy mennyit ér az ingatlan? Szerintem arra vonatkozott a határozat.  

 

Juhász Anita: Nem, a bérleti díjra vonatkozott.  

 

Balogh Csaba: A bérleti szerződés tervezetéről, és hogy gondoskodjon az épület teljes körű felméréséről 

és értékbecslésének elkészítéséről. Valóban ennek nem egy havi bérleti díjas felmérésnek kellett volna 

lennie. 

 

dr. Pintér György: Tehát, hogy egyszerűen most kitört belőlem a kíváncsiság, mert hogy annak idején, 

amikor megvettük a golfpályát, meg eladtuk cserébe azt a három ingatlant, és ki lett kötve ez a két 

ingatlanra vonatkozó vételi jog még ebbe a szerződéskomplexumba, akkor az a felmérés, amit mi 

csináltunk, az durván egy 250 millió forintos összeget határozott meg erre az ingatlanra. Ez érdekelt 

volna, hogy az érdemben változott-e. Igazából azt szeretném viszont rögzíteni, hogy a város egyik 

legértékesebb, legszebb fekvésű ingatlanáról beszélünk, és kérdés ugye, hogy az egészről beszélünk, 

vagy csak egy részéről. Bárki ehhez bármit? Ennek alapján én azt mondom, most bocsánatot kérek, 

helyben nem improvizálok, a kiküldött anyag alapján meg nem tudok dönteni. 

 

Balogh Csaba: Elnök úr tisztelettel hadd jegyezzem meg, hogy korábban volt már napirenden ez a téma. 

És korábban meg pont az volt a panasz, hogy nem volt erről szóló szándéknyilatkozat, egy olyan 

határozat, amiben egyáltalán elkezdtük volna az egészet. 

 

dr. Pintér György: Ott volt, hát a 263-as az az. 

 

Balogh Csaba: És mégis... 

 

dr. Pintér György: De miért akadt el? Én ezt nem értettem egyszerűen. A másik része meg az, hogy 

egyébként meg amennyire én érzékelem, kicsit mozgó célpontra lövünk. Tehát a múltkor még valami 

jelentősebb átépítésről voltszó. Most éppen talán csak a tetőtérről. Itt van Júlia asszony. Tehát, hogy 

szívesen meghallgatjuk. Belemenjünk ebbe részletesebben? Az praktikusabb, ha a testületéin, akkor 

mindenki hallja már. Ennek alapján nem tudok dönteni. Szerintem fordítva is működik a dolog, hogy 

mi alapján fejezem ki a szándékomat. Tehát mire? Vagy öt évre. Tehát, hogy mondjuk, megint átmegyek 

privátba. Van egy ingatlanom, öt évre akarom bérbe adni, vagy ötvenre. Tehát, hogy azért ez egy kicsit 

szerintem egy interaktív történet, és akkor lehet élére állítani. Nem akarok nagy politikai párhuzamot 

hozni. Jó, akkor szavazzunk valamiről, vagy engedjük tovább? 

 

Szilágyi László: Ha a szándéknyilatkozatot elfogadjuk, akkor nekünk lesz bármilyen kötelezettségünk 

az Önkormányzat felé?  
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Tóth János: Önmagában az, hogy a Képviselő-testület kifejezi a szándékát újra, mert ezek szerint újra 

kifejezi, hogy nem zárkózik el a bérbeadástól, és a részletek előkészítése után újra napirendre tűzi a 

bizottság és a testület. Én azt gondolom, hogy meghozhatja ezt a döntést a Bizottság.  

 

Szilágyi László: És van-e annak valami következménye, hogy szeptember 30-ig megtörténik mégis az 

elővásárlás és mi adtunk egy szándéknyilatkozatot. 

 

Tóth János: Nincs. Mert hogy abban azt rögzítjük, hogy ez a szándéknyilatkozat nem jelent semmiféle 

kötelezettséget a kiadásokra tekintettel.  

 

Szilágyi László: Akkor mi fedezve vagyunk ilyen szempontból, az a lényeg.  

 

dr. Pintér György: Ettől kicsit bonyolultabb a történet, mert már tavaly is felmerült a bíztatási kár 

kategóriája, tehát a jogászok egy része óvott minket. Közben rákerestem, hogy arra az esetre vonatkozik, 

ahol a károsodás a másokba vetett bizalom folytán másnak a bíztatására következik be. Tehát, ha mi 

bíztatjuk a pályázót, vagy a bérbe venni szándékozót, hogy mi azt tervezzük, ő mondhatja, hogy belénk 

helyezett bizalmánál fogva nem keres másik megoldást, és mi a végén azt mondjuk, hogy nem, akkor 

ez egy peresíthető történet. 

 

Balogh Csaba: Igen ám, de ha én bíztatlak azzal, hogy kölcsönadom a tollamat, az nem jelenti azt, hogy 

akkor én innentől kezdve tartozom az egész tolltartómmal. Van egy ilyen korlátja annak, hogy mire 

tettünk bíztatást. És hogyha a megfogalmazás nem terjed tovább, mint amit gondolunk, akkor nem lesz 

olyan hivatkozás, hogy márpedig innentől kezdve ők beköltözhetnek oda. Ezt a bíróság se így gondolná. 

 

Tóth János: Tehát a bíztatási kár biztos létezik ezek szerint. Viszont, ha és amennyiben Szilágyi úr által 

megfogalmazottakat beleírjuk, hogy semmiféle kötelezettséget nem vállalunk és nem vállaljuk azt, sőt 

kifejezetten felhívjuk a figyelmet, hogy ez nem alapoz meg semmiféle kiadást és kiadással összefüggő 

döntésre az Önkormányzat előtételezését, akkor abban az esetben én azt gondolom, hogy a bíztatási kár 

nem állhat meg, mert kifejezetten felhívjuk a figyelmet, hogy nem vállalunk kötelezettséget. Tehát saját 

kockázatára vállalhat, de mi ennek tudatában annak, hogy vételi joggal terhel, így nem mondhatunk 

véglegest.  

 

dr. Pintér György: Ahogy ugye leírtátok, hogy saját kockázatra csináljátok, amit csináltok, és a többi, és 

a többi. Csak jelzem, hogy azért létezik egy ilyen kategória. Tehát nem érdemes ezt. Ráadásul szerintem 

az a 263-as, az ilyen szempontból tökéletes határozat volt. Tehát, hogy annak alapján, legfeljebb 

pontosítani kéne, hogy a felekkel kezdődjön egyfajta egyeztetés, hogy egy esetleges konkrét bérleti 

szerződés az hogyan nézne ki? 

 

Balogh Csaba: Pont erről szól a határozat, hogy ennek a részleteit dolgozza ki a jegyző. 

 

dr. Pintér György: Igen, csak erre azt mondom, hogy ha jegyző most jogász. Én értem csak, hogy itt az 

alap paraméterek hiányoznak nekem ebből az előterjesztésből, amit kaptam. Most bocsánat, én nem 

tudom, hány évre szólna ez a bérleti szerződés?  

 

Balogh Csaba: Én sem tudom, hogy hány évre fogadná el.  

 

dr. Pintér György: Na, de nem az elfogadás, hát azért mégiscsak itt a szándékot kéne látni, hogy mi az, 

amiről beszélünk. 

 

Balogh Csaba: Többet én nem is mondok, majd a testületin.  

 

dr. Pintér György: Volt egy olyan vonal, hogy építse meg az Önkormányzat. Akkor jó, de az 

Önkormányzatnak akkor közben történt április 17-én, ami történt. Tehát akkor ez a vonal ez elesett. 

Akkor utána jött egy olyan történet, hogy attól még bármi változás van, valami olyasmi épüljön, ami 
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esetleg később óvodaként használható az Önkormányzat által. Akkor most csak tetőtéri helyiségek 

használata. De van-e későbbi szándék? Én ezeket most ebből az előterjesztésből nem látom. Tehát 

először a szándékot is akkor tudom kifejezni, hogyha nem mindegy, hogy egy évre kérik meg a kezemet 

vagy harmincra. 

 

Lőrincz László: Egy utolsó kérdés, hogy iskoláról lévén szó, szeptembertől kezd? Ugye, eleve 

szeptember vagy 30-ig, ott semmi nem kezdődhet 

. 

dr. Pintér György: Jó. Én ennek alapján nem szavaztatok. Külön annyit akkor esetleg, hogy amennyiben 

a testület kifejezi a szándékát, akkor egészítsük ki azzal, hogy akár a korábbi, akár a ma meghozandó 

nyilatkozat kártérítési alapot nem nyújthat külső fél számára vagy az esetleges bérlő részére. Akkor egy 

ilyen határozatot azért hozzunk biztos, ami biztos. Akkor aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Köszönöm szépen. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Göd belterület 6322/6 hrsz. 

alatt felvett, beépített terület megjelölésű, 23888 m2 alapterületű, természetben 2132 Göd, 

Névtelen tér 6322/6 hrsz. alatt elhelyezkedő ingatlan tetőterét a Gödi Tanulókör Egyesült 

(székhely: 2131 Göd, Hernád köz 2., adószám: 18912274-1-13) részére az általuk meghatározott 

oktatási célra bérbe adja.  

 

Felhívja az érintettek figyelmét, hogy jelen határozat a későbbiek során bíztatási kár 

megállapítására alapot nem nyújt.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

13) Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

dr. Pintér György: Eredeti nyolcas munkaterv módosítás. 

 

Balogh Csaba: Azt feltételezve, hogy év végéig most már tarthatunk testületi üléseket, a továbbra is 

fennálló veszélyhelyzet ellenére, a legutóbb megbeszéltek szerint ütemezve újraterveztük az idei 

munkatervet. A felsoroltakon túl biztosan lesznek még előterjesztések, amelyeket megpróbálunk 

elsősorban rendes testületi ülésekre időzíteni, de szükség esetén rendkívüli ülések továbbra is tarthatóak 

természetesen. Egy elírást fedeztünk fel már benne az előterjesztésben, hogy augusztusban az 

előterjesztések leadási határideje nem szeptemberben van nyilvánvalóan, hanem augusztus 24-én. Ezzel 

a módosítással kérem véleményezni, illetve elfogadni. 

 

dr. Pintér György: Bárkinek kérdése, észrevétele hozzá? Szerintem tudomásul vesszük, aztán kész, 

úgyse tudunk mit csinálni, ha meg módosul bármi miatt, bármi, akkor meg azt is tudomásul vesszük. 
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Ebből szerintem ne csináljunk ügyet, jó? Tehát tudomásul vettük az előterjesztést a polgármester úr által 

jelzett módosítással. Gábor, esetleg valamelyik kezedet. Köszönöm szépen. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2021. évi 

munkatervének meghatározásáról szóló 20/2021. (I. 25.) önkormányzati határozat 

 

a) 2021. július-december hónapokra vonatkozó munkatervi rendelkezéseit az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

„2021. JÚLIUS  

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. július 20. (kedd)  

Előterjesztések leadásának határideje: 2021. július 13. 15.00 óra 

 

 

2021. AUGUSZTUS 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. augusztus 31. (kedd) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2021. augusztus 24. (kedd) 15.00 óra 

 

 

2021. SZEPTEMBER 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által tartandó közmeghallgatás tervezett 

időpontja: 2021. szeptember 14. 

 

1) A helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek a helyi közügyeket 

érintő kérdései és javaslatai 

 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. szeptember 28. (kedd) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2021. szeptember 21. (kedd) 15.00 óra 

 

1) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3) Wigner Jenő Ösztöndíjpályázat kiírása és részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázaton 

Előterjesztő: SZELB elnöke 
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Véleményező bizottság: PEKJB, SZELB 

 

4) Az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója 

Előterjesztő: aljegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

5) Az önkormányzati fenntartású óvodák előző nevelési évről szóló beszámolóik 

Előterjesztő: intézményvezetők 

 

6) Településfejlesztési Koncepció, Településrendezési eszközök felülvizsgálata, 

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítés közbenső testületi 

döntés 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva Főépítészi Iroda osztályvezető 

 

Egyebek 

 

2021. OKTÓBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. október 26. (kedd) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2021. október 19. (kedd) 15.00 óra 

 

1) A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező: bizottság: PEKJB, SZELB 

 

2) „Salkaházi Sára Díj” adományozása 

Előterjesztő: SZELB elnöke 

Véleményező bizottság: SZELB 

 

Egyebek 

 

2021. NOVEMBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. november 23. (kedd) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2021. november 16. (kedd) 15.00 óra 

 

1) Helyi adórendeletek módosítása 

Előterjesztő: pénzügyi-, humán területért felelős alpolgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

3) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező: bizottság: PEKJB 

 

4) Városi ünnepségek 2022. évi tervezete 

Előterjesztő: humán területért felelős alpolgármester 

Véleményező bizottság: SZELB 
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5) Településfejlesztési Koncepció, Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi 

Rendelet elfogadás 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva Főépítészi Iroda osztályvezető 

 

 

Egyebek 

 

 

 

2021. DECEMBER 

 

Képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. december 14. (kedd) 

Előterjesztések leadásának határideje: 2021. december 7. (kedd) 15.00 óra  

 

1) 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

2) A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PEKJB, SZELB 

 

3) Közterülethasználati díjtételek módosítása 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

4) Helyi buszközlekedés viteldíjainak módosítása 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményező bizottság: PEKJB 

 

5) „Az Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj”, továbbá 

a „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” adományozása 

 

Előterjesztő: SZELB elnöke 

Véleményező bizottság: SZELB 

 

Egyebek” 

 

b) kiegészítéséről az alábbiak szerint dönt:  

 

A munkatervben meghatározott üléseken felül a Képviselő-testület szükség szerint további rendes 

üléseket is tarthat.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

14) Jegyzői beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

   

Tóth János: Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Én azt gondolom, hogy azért sem tudok igazán hozzátenni a 

dolgokhoz, mert 2020-ban én magam nem voltam itt. Az osztályvezető kollégák természetesen 
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megtették helyettem. Tisztelettel kérem annak elfogadását a jelen helyzetről. Tervezem egyébként, hogy 

szeptemberben egy tájékoztatást majd szeretnék adni. 

 

dr. Pintér György: Ez kötelező egyébként, ugye, jegyzői tájékoztató? 

 

Tóth János: Az évesről igen.  

 

dr. Pintér György: Akar valaki belekérdezni vagy ezt az örömet meghagyjuk a testületire? Akkor 

tárgyalást alkalmasnak minősítjük és a testület bölcsességét hívjuk.  

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, a Gödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

15) Az Önkormányzat perképviselete tulajdonjog megállapítása iránt indított perben 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester   

 

dr. Pintér György: Önkormányzat per képviselete tulajdonjog megállapítása iránt indított perben. 

Előterjesztő polgármester úr. 

 

Balogh Csaba: Kötelességünk részt venni a veresegyházi ingatlanra vonatkozó jelzálogperben, de tavaly 

óta, azt hiszem, hogy polgármesterként én csak javaslatot tehetek jogi képviseletre. A 

meghatalmazáshoz a testület döntése szükséges. Megbízást kötni nem szükséges, mert Kondorosi 

Mátyás már jól bevált ügyvédje a Hivatalnak. Kérem, hogyha a jövőben lesz SZMSZ módosítás, ezt is 

vegyék figyelembe, hogy ne kelljen ilyen egyszerű ügyeket is a testület elé vinni. 

 

Szilágyi László: Azt szeretném kérni, hogy a hivatalnak a teljes folyamatban lévő peres ügyekkel 

kapcsolatosan kaphatunk tájékoztatást? 

 

Balogh Csaba: Az összesről? 

 

Szilágyi László: Szerintem igen, az összesről. 

 

dr. Pintér György: Gyakorlatilag készült egyszer egy ilyen, tehát azt aktualizálni kéne szerintem.  

 

Balogh Csaba: Igen és legutóbb kérdeztem, hogy milyen ügyek azok, amik még érdeklik a képviselőket, 

és akkor csak három volt megemlítve, hogy kifejezetten a Szolgáltató Kft. kapcsán, az előterjesztésbe 

be is került. Illetve még kidolgozzák a Normanland Kft. ügyét, ami a Kisfaludy utcában lévő rendelőnek 

az ügye. Illetve, mi is volt a másik? 

 

dr. Pintér György: Hát azért volt a Duna csárda, mint izgalmas történet. 

 

Balogh Csaba: Így van, még akkor az legyen még bemutatva, hogy hogyan áll. Vannak más jogi ügyek 

is, csak akkor, amikor kérdeztem, akkor kifejezetten ezeket kérték.  
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dr. Pintér György: Szerintem, ha kapunk egy teljes felsorolást, akkor azt mondhatjuk, hogy tudjuk, és 

akkor nem tudom a következő ülésre ebből a kettőből készüljön föl, majd kérünk egy részletesebb 

tájékoztatást. Miután nem látok egy e betűt, a F betű előtt ez azt jelenti, hogy jelzálogjogról beszélünk 

41.609.- forint értékben. Ezzel kapcsolatos eljáráshoz kell jogi képviseletet biztosítani, erről döntünk 

most. Ehhez valakinek észrevétele? Akkor az eredeti előterjesztést javasoljuk a testület számára 

elfogadni. Köszönöm szépen. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

„az Önkormányzat perképviselete Schaffer Mónika által tulajdonjog megállapítása iránti 

perben” 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Schaffer Mónika 2112 

Veresegyház, Viczián utca 42. szám alatti lakos felperes által tulajdonjog megállapítása iránti 

perben a jogi képviselet ellátásával dr. Kondorosi Mátyás ügyvédet hatalmazza meg. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi meghatalmazás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

16) Javaslat 2021. évi útépítés és útfelújítás tervezésére 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

  

Ujlaki Anikó: Köszönöm szépen a szót! A 2021. évi költségvetési rendeletben szerepel 10 millió forint 

építés és útfelújítás terveztetésre. Előkészítettünk egy előterjesztést a 64/2019-es Képviselő-testületi 

határozat alapján. Az első ütemben a jelenleg tervezési engedélyeztetés alatt álló utcákat felsoroltuk. 

Nem húznám az időt vele, hogy felolvassam. A következő ütemre, tehát erre az évre a Béke út, a 

Rómaiak útja, Szamos utca, Babits Mihály, Csokonai Ilona, József Attila, Vörösmarty, Délibáb utca 

terveztetésére kiírtuk a folyómétereket is, készítettünk egy javaslatot. A Béke út felújítása az nem 

engedélyköteles tevékenység, elegendő az útfelújítási terv. A többi utcánál engedélyezési terv, és 

útépítési engedély is szükséges. Ha az ajánlati felhívás során egy tervező nyeri meg, akkor az 

költséghatékonyabb lehet, de ugye nyilván ez egy zárt borítékos ajánlattétel lesz. Annyival egészíteném 

ki a határozatot, hogy felsoroltuk itt az utcaneveket, hogy itt is a fedezet maximum bruttó 10 millió 

forint, ami benne van a költségvetési rendeletben. 

 

dr. Pintér György: Akkor úgy szóljon a határozat, hogy tízmillió forintos keretet biztosít az alábbi 

tervezési feladatokra vagy beszerzési eljárásra. És akkor ott a forrás meg egyértelmű, és össze van 

kapcsolva. Ezzel a módosítással. Ez nyilván egy olyan lista, tehát mi ne a sorrendbe szóljunk bele, ezt a 

testület korábban meghatározta már, csak itt most ennek a továbbgörgetése megy, és ugye, ha 

megvannak tervek, akkor egyszerűbb esetleg Pest megye fele is tovább gyalogolni a már meglévő 

tervekkel. 
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Én annyit tennék hozzá, hogy örülök, hogy a körzetemből több utca is bekerült. A Rómaiak útja esetében 

volt korábban ugye ott a beruházóval egy olyan megállapodás, hogy elméletileg az kétsávos lenne, és 

azt megcsinálná, vagy telket adna át ahhoz, hogy kétsávos út lehessen a Rómaiak útja. A tervezésnél itt 

most egy sávról vagy két sávról beszélünk majd. 

 

Márk Eszter: Tehát ez egy sávos. Ha van egy megállapodás, egy bármilyen rendezési módosítás, egy 

ígéret, akkor fogunk tudni.  

 

dr. Pintér György: A 174. oldalon lévő határozati javaslatról beszélünk, és akkor ott módosítást nem 

kértünk, tehát az Anikó által beterjesztett határozati javaslatról szavazunk. Köszönöm szépen. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy bruttó 10 millió 

forint erejéig folytasson le beszerzési eljárást a 

- Rómaiak útja (800 m) 

- Szamos utca (350 m) 

- Babits M. u. (Béke út-Nemeskéri-Kiss Miklós u.) (550 m) 

- Csokonai u. (300 m) 

- Ilona u. (130 m) 

- József A. u. (Alagút u - Nagy I. utca) (120 m) 

- Vörösmarty u. (300 m) 

- Délibáb u. (300 m) útépítési terveinek elkészíttetésére,  

valamint a 

- Béke út (Pesti út – Duna folyam) útfelújítási tervének elkészítésére a 320/2020. (IX. 30.) 

Ök. határozatban foglalt tervezési szempontok figyelembevételével. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése, Beruházási feladatok, 1. Útépítés 

tervezés előirányzata. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2021.08.30. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

17) Javaslat a 2021. évi közvilágítási hálózatfejlesztésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

Ujlaki Anikó: Köszönöm a szót. A Képviselő-testület felkérte az osztályunkat, hogy készítsünk 

közvilágítás-hálózat-bővítésre felmérést, illetve tender-tervet. Korábban 120 millió forint lett erre 

meghatározva. Idei költségvetésben 35 millió forint van erre a feladatra. Úgyhogy itt szükséges a 

szakaszokat meghatározni. Eszter előkészített a tervezővel egy négy verziós javaslatot. Ezzel 

kapcsolatban pár szóban megkérném Esztert, hogy akkor mutassa be. 

 

Márk Eszter: Ott az elmúlt időszakban nagyon felnőttek az árak, amit tavaly 120 millióra becsültek, az 

most már 190 milliós. Keretösszeg viszont csak 35 millió forint, ezért a legelső körben nem is teljesen 
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kitöltve azt a keretet, azokat az utcákat javasoljuk terveztetni és megépíttetni, ami kiemelt gyalogos 

forgalmat bonyolít le. A Kikelet utcában egyáltalán nincs közvilágítás. A Kisfaludy utcán a kishíd, ott 

egy-két lámpakarral meg két lámpatesttel megoldható az, hogy egy kis gallyazással biztonságossá 

tegyük annak a meredek szakasznak a részét. Akkor a Fácánt a Zimpel utcával összekötő járda, ott a 

vasútnál közlekednek nagyon sokan, mind a folyó utcákban lakók, mind az oázis felé gyalogosan 

közlekedők. A Tisza utcában érdekes módon egy szakaszon, két utca között egyáltalán nincs 

közvilágítás, ez szintén egy kisebb szakasz, három oszlopos. Fülemüle utca, Ilka-pataki „kishíd”, ez a 

vasúttól a Nevelek felé gyalogosan közlekedik, akik nem mennek fel egy utcáért, hogy utána 

visszakanyarodjanak. És a Bozóky téri játszótér az pedig egy olyan, hogy a felsőgödi résznek a posta, 

közért, vasútállomás felé vezető útjának az egyik fontos szakasza. És az is most még kivilágítatlan, pont 

azért, hogy ezek biztosan megvalósulhassanak, illetve nem feleslegesen kihasználni a 35 milliót, ezért 

csak 29 millióig lett betervezve. Az előterjesztés első felében ott van minden egyes szakasz, hogy mi a 

várható költség, ez bővíthető, illetve hogyha a Képviselő-testület további forrást szeretne biztosítani, 

akkor vannak még ilyen kisebb szakaszok, illetve van két nagyon kardinális történet. Az egyik az a 

golfpálya melletti kerékpárút, ami önmagában elvinne 74 millió forintot. Illetve az Oázis lakóparkban a 

meglévő hálózatnak az oszloppal, lámpatesttel való sűrítése. Jelenleg lakópihenő övezetnek megfelelő 

azért a világítás. Természetesen lehet mindent jobbá tenni. Testület döntése szükséges, hogy mennyi 

pénzt kíván szánni erre. 

 

dr. Pintér György: Beszéljünk majd róla, hogy a Bozóky téren, ott a többi lámpa stílusához való 

illeszkedés legyen meg.  Jó, köszönöm. Ennyi csak a képviselői rész. Ugye Pénzügyi Bizottságként ne 

az utcákról meg többletekről szavazzunk. Ugye annyit tudunk, hogy van egy harmincegynehány millió 

forintos keret. Itt az előterjesztés azt mondja, hogy ez a szűkített a) verzió, ez kitölthető, tehát ezt azt 

gondolom, hogy mindenképp fogadjuk el. És valószínű, hogy miután a következő ülésen valamennyire 

képbe kerülünk, hogy mi a pénzügyi helyzet, akkor lehet további lépésekről beszélni, és hogyha semmi 

sem történik, akkor egyszerűen végrehajtottuk a költségvetést, gyakorlatilag a harmincegynehány millió 

forintnak a szűk elköltésével. Csak kérdezzük, hogy a becsült költség az bruttót jelent itt? 

 

Ujlaki Anikó: Igen. 

 

dr. Pintér György: Az kerüljön majd bele. Én ezt javaslom, hogy ezt csináljuk most, ez biztos. És aztán 

utána a többit majd nézzük meg. Tehát egyszerűen nem világos, és nem az van, hogy még ötmillióval 

minőségit tudunk ugrani, hanem itt a következő grádics, az is elég nagy összeget jelent. Akkor a 

testületnek azt javasoljuk, hogy az a) verziót, azt a verziót, azt szavazzuk meg, és akkor utána lehet 

tovább gondolkodni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert a 

rendelkezésre álló forrás alapján, hogy folytasson le beszerzési eljárást a 

• Kikelet utca 

• Kisfaludy utca patak felőli vége, kishíd megvilágítása 

• Fácán u.-Zimpel u. összekötő járda 

• Tisza utca (Kőrös u. - Szamos u. között)  

• Fülemüle utca Ilka-pataki kishídnál 

• Bozóky téri játszótér járda világítása 

szakaszok közvilágításának terveztetésére és kivitelezésére. 
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Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése, Beruházási feladatok, 3. Közvilágítás 

bővítés előirányzata. Becsült költség 28.927.655.- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: 2021.08.31. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

18) Javaslat a 281/2021. (V. 18.) Ök. határozat 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető   

 

Ujlaki Anikó: Köszönöm! A 281/2021. (V. 18.) képviselő-testületi határozatban két darab Dézsa 

beszerzéséről döntött a testület nevében javaslatunkra polgármester úr. Időközben ezt felülvizsgáltuk, a 

dézsát és helyette a jóval alacsonyabb árú és hasonló, tehát a célnak megfelelő kútgyűrű beszerzésére 

teszünk javaslatot. Tehát ezt a határozatot olyan mértékben kellene változtatni, hogy a két darab dézsa 

helyett a Városszépítő Kft. ajánlata szerint ugye egy darab dézsa az 238.300.- forint+ÁFA, és a kútgyűrű 

pedig 30.000.- forint+ÁFA. Tehát hogy a dézsák helyett ebben a keretösszegben biztosított bruttó 

1.200.000 forintos keretösszeg lett biztosítva az előző testületi határozatban, tehát ahelyett négy darab 

kútgyűrűt szeretnénk kihelyeztetni, és így lehetőség van több helyre még akár a Hajnal utcában is kitenni 

ilyen kútgyűrűket, tehát forgalomcsillapítási céllal, és ezért két határozati javaslatot is előterjesztettem. 

Az egyikben, hogy a 281/2021-es határozatban helyesen a Sződligeti Kakukk utcai összekötéshez 

mindkét irányból ki kell helyezni tehergépkocsival, behajtani tilos és kétoldali útszűkület jelzőtáblákat, 

valamint az utat két darab forgalomtechnikai kútgyűrűvel úgy kell leszűkíteni, hogy tehergépkocsi ne 

férjen át rajta, de egy személyautó át tudjon haladni. Az átközlekedés megakadályozását továbbá öt 

darab poller kivitelezésével kell végrehajtani. Tehát a pollerek maradnának, a dézsa helyett lenne két 

darab kútgyűrű. Illetve a másik határozati javaslat képviselői és lakossági kérés alapján, hogy a Hajnal 

utca összekötéséhez mindkét irányból ki kell helyezni ugyanígy a tehergépkocsival behajtani tilos és 

kétoldali útszűkület jelzőtáblát, valamint az utat négy darab forgalomtechnikai kódgyűrűvel úgy kell 

leszűkíteni, hogy tehergépkocsi ne férjen át rajta, de egy személyautó át tudjon haladni. Tehát 

összességében a fedezet az maximum bruttó 1.200.000.- forintba bőven bele fog férni. Nem tudom, hogy 

most kiment pénzügyi osztályvezető asszony, hogy korábban meg lett határozva, hogy ez a bruttó 

1.200.000.- forint, hogy most technikailag hogyan kell hivatkozni rá. Ezt most nem tudom megmondani. 

 

dr. Pintér György: Hát, meg a Hajnal utcai javaslathoz ott nincs összeg. Az előzőnél meg van, tehát hogy 

valahogy egységes irányba kéne. 

 

Ujlaki Anikó: Tehát abból a keretből az is kijönne bőven, mert ugye sokkal olcsóbb. 

 

dr. Pintér György: Hát akkor szerintem vonjuk össze a két határozatot és akkor ugyanaz a forrása. 

Szerintem az első résznél az idézőjel után egyszerűen annyit írnánk, hogy továbbá a testület úgy dönt, 

hogy és akkor bejön utána a Hajnal utcai rész, és akkor a forrás pedig a végére kerülne. Akkor így 

összevonva egy határozattal kevesebb.  

 

Szilágyi László: Kérdés lesz majd a kivitelezés vonatkozásában, tehát az adott vállalkozó, aki ugye ott 

üzemelteti ezt az egységet, hogy ő ettől függetlenül egyébként meg fogja tudni közelíteni? Tehát meg 

tudja ő ettől függetlenül közelíteni. Illetve a másik, hogy a környéken attól még lesznek valószínűleg 

építkezések, tehát biztosítható-e a későbbiekben vagy egy katasztrófavédelem például? 

 

Igen, tehát, hogy egy tűzoltó, egy mentőbe tud fordulni, de már egy nagyobb tehergépjármű nem. Illetve 

mozgatható. 

 

dr. Pintér György: Tehát, hogy ez a rész, akkor majd ezt testületin is szerintem mondd el az elején, és 

akkor egyszerűbb. Jó. Szerintem ez így rendben van akkor. Köszönöm szépen. Egyhangú.  
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A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 281/2021. (V. 18.) Ök. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja. A határozat alábbi pontja helyébe a következő 

szövegrész kerül: 

 

• „továbbá a sződligeti Kakukk utcai összekötéshez mindkét irányból ki kell helyezni 

tehergépkocsival behajtani tilos és kétoldali útszűkület jelzőtáblákat, valamint az utat 2 

db forgalomtechnikai dézsával úgy kell leszűkíteni, hogy tehergépkocsi ne férjen át rajta, 

de egy személyautó át tudjon haladni. Az átközlekedés megakadályozását továbbá 5 db 

poller kivitelezésével kell végrehajtani.” helyett 

• „továbbá a sződligeti Kakukk utcai összekötéshez mindkét irányból ki kell helyezni 

tehergépkocsival behajtani tilos és kétoldali útszűkület jelzőtáblákat, valamint az utat 2 

db forgalomtechnikai kútgyűrűvel úgy kell leszűkíteni, hogy tehergépkocsi ne férjen át 

rajta, de egy személyautó át tudjon haladni. Az átközlekedés megakadályozását továbbá 

5 db poller kivitelezésével kell végrehajtani.” 

• „továbbá a Hajnal utca összekötéséhez mindkét irányból ki kell helyezni tehergépkocsival 

behajtani tilos és kétoldali útszűkület jelzőtáblákat, valamint az utat 4 db 

forgalomtechnikai kútgyűrűvel úgy kell leszűkíteni, hogy tehergépkocsi ne férjen át rajta, 

de egy személyautó át tudjon haladni.” 

 
A határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben 

maradnak. 

 

Forrás: Tárgyi beszerzési eljárásokban Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

Tartalék előirányzata, Feladattal nem terhelt tartalék 6. soráról maximum bruttó 1,2 millió Ft 

keretösszeget biztosít. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2021.07.31. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

19) Javaslat a Göd, Feneketlen-tó környékének forgalomszabályozására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

  

Ujlaki Anikó: Igen, itt körzeti képviselő asszony jelzése alapján a saját keretéből fedezné ennek a 

forgalomtechnikai módosításnak a költségét. Itt ugye a Bartók Béla utcában várakozni tilos útszakaszt 

jelölnénk ki, illetve a zöld területen négy darab kerékpár támasz kihelyezésre kerülne, hogy ne tudjanak 

megállni ott a füvön a strandolók. Ugye a várakozás megtiltása a teljes utcában, és még a beszerzéshez 

két darab várakozni tilos táblának a kihelyezéséről és a beszerzéséről kell dönteni. Becsült költség 

200.000.- forint, és ezt a képviselőasszony a körzeti fejlesztési támogatási keret terhére valósítanám 

meg. 
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dr. Pintér György: Ennek a körzetfejlesztési pénzeknek a felhasználása, akkor az most úgy működik, 

hogy testületen keresztül.  

Kovács Krisztina: Ez a dologi kiadások között van megtervezve. 

 

Ujlaki Anikó: Itt a forgalomszabályozás miatt kell, tehát ahhoz, hogy ugye ott a tábla kihelyezésre 

kerülhessen, ahhoz kell testületi döntés. Tehát itt nem is a keret végül is, mert adott be kérelmet 

képviselő asszony, és ezt jóváhagyta polgármester úr helyettese, Andrejka Zombor, amikor 

helyettesítette őt. 

 

Szilágyi László: Annyit tennék hozzá, hogy régebben egyébként volt kint várakozni tilos tábla, tehát 

meg kell próbálni, hogy hátha sikeres lesz. Viszont kettő része van. Az egyik, hogy lent a parkoló. 

Szerintem, nem tudom, most nem emlékszik-e hirtelen, hogy szerintem nincsen kint parkolótábla. Mert 

ugye most itt csak, ahova ugye célterületre behajtani van kint ott. Tehát, hogy teljesen MHSZ-hez le 

akar valaki menni, tehát elméletileg ott ugye van egy balra kanyar, és akkor ott. És a másik, hogy 

igazából ugye ez elsősorban mindig hétvégén keletkező probléma egyébként ott a parkolás, főleg a nyári 

szezonban, hogy ott a Feneketlen-tó környékén egyébként a zöld területre is fölparkolnak. Tehát hogyha 

megtiltod lent a parkolást, akkor igazából a fölső utcák fognak kapni egyébként. Tehát ezzel számolni 

kell mindenféleképpen, hogy akkor több lesz az ottani parkoló autó. 

 

dr. Pintér György: Jó, én csak kérdezem, hogy van-e nevesített körzetfejlesztési támogatás, vagy 

egységes körzetfejlesztési támogatás van. Merthogy itt nevesítve van a hármas számú. 

 

Kovács Krisztina: Minden körzethez kapcsolódóan van egy keretösszeg.  

 

dr. Pintér György: Jó, mert kifejezetten az volt korábban, hogy egyben volt, nem tudom, 8x1 millió 

forint, az annyi volt, mint 8 millió forint, és akkor lehetett kunyerálni, hogy majd jövőre visszaadom. 

Akkor azzal egészítsük ki a határozatot, hogy ez bruttó 200.000.- forint. Aki ezzel egyetért így. 

Köszönöm szépen.  

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2021. (VI. 28.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bartók Béla utcából 

megközelíthető sportpálya zúzott köves parkoló felöli részén 4 db kerékpár támaszt helyeztet ki 

és a zöldterületet lezáró sorompót visszahelyezteti. Továbbá a Bartók Béla utcában és a 

sportpályán a gépjárművel történő várakozást megtiltja. Ennek érdekében a Településellátó 

Szervezet segítségével 2 db várakozni tilos táblát helyeztet ki, melyre bruttó 200.000, -Ft keretet 

biztosít. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 3-as számú körzetfejlesztési 

támogatás kerete.  

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Kihelyezésért felelős: TESZ igazagatóhelyettes 

Határidő: 2021.07.31. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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dr. Pintér György a 14 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésre figyelemmel a további napirendi 

pontokat idő hiányában nem bocsájtja tárgyalásra. Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 dr. Pintér György  Szilágyi László 

 elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


