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Ügyiratszám: 09/561-4/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV  

 

 

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

2021. július 19-én, 13:30 órakor kezdődő rendes nyílt ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatal 

üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendes –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: Napirenddel kapcsolatban a 7., 14., 27., 28., 10. és a 6. napirendi pontot javasolnám 

előre venni. Kérdezem a kollégákat, hogy így rendben van-e? Köszönöm szépen!  

 

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

 

Napirendi pontok:  

 

 

1) Döntés a Polgárőrségek 2021. évi támogatási kérelmének elbírálásról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

  

2) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelme Göd belterület 1829/8 hrsz.-ú 

terület hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

3) Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

  

4) Javaslat a Huzella Tivadar Tornacsarnok (Göd 358 hrsz.) épületével kapcsolatos jogi 

helyzet rendezésére 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

  

5) Göd belterület 6322/6 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötése a Gödi 

Tanulókör Egyesülettel 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

  

6) A 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

7) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

8) Helyi környezetvédelmi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző  

 

9) Tájékoztató az új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról, a Göd 018/5, 018/51 és 

018/56 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása és belterületbe vonása 
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Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester és Nagy Éva főépítészi irodavezető  

 

10) Tájékoztatás a felsőgödi csónakház helyzetéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

11) Tájékoztatás a 2021. évi adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő: Tóth János jegyző   

 

12) Döntés a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 2020. évi támogatásának felhasználásáról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester  

 

13) Döntés a Boldogságcseppek Alapítvány 2020. évi támogatásra benyújtott elszámolásának 

elfogadásáról  

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester  

 

14) Területhasználati megállapodás a Kincsem Udvarház udvarára (Göd belterület 2690/11 

hrsz.) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

15) Javaslat a Göd belterület 4750/9/A/10 hrsz.-ú garázs (2132 Göd, Rózsa u. 33.) 

hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

16) Szándéknyilatkozat a Dunamenti TSZ területeinek megvásárlására (Göd belterület 6605, 

6606 és 1881/1 hrsz., külterület 05/14, 05/20 és 05/25 hrsz.) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

17) Javaslat a Göd belterület 3867/2 hrsz.-ú terület hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

18) Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra a Göd belterület 3243/A/4, 3243/C/2 hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlanok (2132 Göd, Regős utca 36.) vonatkozásában  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

19) A Neveleki Szomszédok Egyesület Göd belterület 8754 hrsz.-ú terület hasznosítására 

vonatkozó kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

20) Faegészségügyi állapotfelmérések készíttetése és aktualizálása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész  

 

21) Nemeskéri parkerdő fenntartási, ápolási és megújítási feladatai 2021 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész  

 

22) Javaslat forgalomszabályozásokra  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

23) Javaslat a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítéslábazat felújítása” (I. ütem) és a „Gödi 

Szivárvány Bölcsőde kerítésgyártás és -beépítés” (II. ütem) tárgyú beszerzési eljárások 

indítására felhatalmazás 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

24) Javaslat „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú vállalkozási szerződés 1.  

számú módosításának elfogadására  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  
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25) Javaslat a „Játszótéri eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és 

felhatalmazás szerződéskötésre 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

26) Javaslat a Bozóky tér DNY-i térnegyedének I. ütem szerinti kiépítésére 

Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő  

 

27) Göd Városi Könyvtár – pótelőirányzat biztosítása könyvbeszerzéshez 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

28) Javaslat az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

29) 2021. évi ügyvédi beszámolók Göd Város Önkormányzata és a Gödi Polgármesteri Hivatal 

peres ügyeiről (zárt ülés) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  

 

30) Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó döntés meghozatala (zárt ülés) 

Előterjesztő: Aba Lehel főépítész  

 

31) Javaslat a „Villamosenergia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárást 

megindító dokumentumok jóváhagyására és a fedezet biztosítására (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

32) Javaslat a „Keretmegállapodás útépítési és felújítási munkákra” tárgyú közbeszerzési 

eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

33) Javaslat a „Kincsem Óvoda eszközbeszerzés 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására 

és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés) 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

 

1) Döntés a Polgárőrségek 2021. évi támogatási kérelmének elbírálásról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Az elmúlt években is az volt, hogy a költségvetésben ilyen célra meghatározott 

keretnek a felhasználására a Bizottság tett javaslatot. Ellenben kifejezetten működési támogatást adtunk. 

Itt pedig oktatástól a felhalmozásig van minden. Úgyhogy én ezért is örültem volna, hogyha az 

előterjesztő valamit tesz még mögé szóban. Azt mondja, hogy 600.000.- forintra tesz az előterjesztés 

javaslatot, ami oktatási célként van meghatározva azzal, hogy amennyiben a támogatott tanulmányi 

szerződést köt a beiskolázással érintett egyesületi taggal. Mennyi van ezen a soron összesen? Ez belefér? 

 

Kovács Krisztina: Igen.  

 

dr. Pintér György: Kérem szépen, hogy szavazzunk. 

 

Tóth János: Kiegészítésként mondanék valamit. Tisztelt Pénzügyi Bizottság nyilván, amikor ezt a 

napirendet előkészítettük, akkor az is téma volt, hogy a kérést minden további nélkül támogathatja a 

bizottság, támogathatja a testület. Azonban mivel a támogatásra pályázat útján van lehetőség, így a 

későbbiek során a civil szervezetek támogatására vonatkozó szabályozást felül kellene vizsgálni, az az, 
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ha egyedi kérelmeket befogadunk, miközben minden más civil szervezet esetleg nem is tud arról, hogy 

ilyen jellegű kérést is beadhatna, ebben az esetben hátrányos helyzetbe kerülhetne. Tehát célszerű lenne 

együtt kezelni ezeket a dolgokat. Erre is meghatározni egy keretet, meg a működési célra is 

meghatározni egy keretet, és azt osztaná fel a bizottság majdan a testület, vagy hagyná jóvá alapítványok 

esetében, de az egyedi kérelmek támogatása egy idő után kimeríti a keretet, és ebben az esetben, aki 

későn jön, annak már csak a zsebkendő marad. 

 

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

 

22/2021. (VII. 19.) 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 Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület (képviseli: Ternay István; adószáma: 18521504-1-

13; bankszámlaszáma: 11742094-20186887) részére előirányzott támogatásból 600.000.-Ft-ot 

(azaz hatszázezer forintot) oktatási célként biztosít, amennyiben a Támogatott tanulmányi 

szerződést köt a beiskolázással érintett egyesületi taggal. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

23/2021. (VII. 19.) 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 Dunakanyar Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület (képviseli: Babus Gábor; adószáma: 

18718537-1-13; bankszámlaszáma: 10403253-50526850-51671007) részére előirányzott 

támogatásból 350.000.-Ft-ot (azaz háromszázötvenezer forintot) felhalmozási célként biztosít. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2) A Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelme Göd belterület 1829/8 hrsz.-ú terület 

hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
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Balogh Csaba: Örömömre szolgált, amikor ezt a kezdeményezést a Váci ÖTE elkezdte kidolgozni, hogy 

legyen egy saját hangárjuk. Már beszéltünk róla, hogy legyen egy ilyen, ahol télen is melegen lehet 

tartani a csöveket, a vizet, hogy ne tegyék tönkre a járműveket és gyorsabban tudjanak kijutni. Most 

adódott egy ilyen lehetőség az Önkormányzatánál, úgyhogy ezzel a lehetőséggel szerintem élni kellene 

és támogatom őket ebben. 

 

dr. Pintér György: A nemzeti vagyonról szóló törvénnyel legyen összhangban az ingatlannal kapcsolatos 

előterjesztés. Ennek a jogi része rendezettnek tekinthető? 

 

Tóth János: A kérelem tárgya önkormányzati jellegű feladatok elvégzésével függ össze, tehát 

kifejezetten azzal a céllal készült az előterjesztés, hogy olyan jellegű feladatokat látnak el, ami miatt 

külön pályázati eljárás nélkül biztosítható részükre. 

 

dr. Pintér György: Tehát most arról szavazunk, hogy az ingatlan, ami az előterjesztésben szerepel és 

hasznosítása összhangban van a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel, mivel közfeladat ellátása céljából 

kapják, az ingatlan használata ingyenesen biztosítható és az Önkormányzat még pluszban a feladattal 

nem terhelt tartalék terhére 639.000.- forintért a közművek kiépítését vállalja. Forrás is meghatározásra 

került. Kérem szépen, hogy szavazzunk. 

 

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

 

24/2021. (VII. 19.) 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 határoz, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által nyilvántartott Göd 

belterület 1829/8 hrsz. alatt nyilvántartott, az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, 754 

m2 alapterületű, természetben a 2131 Göd, Névtelen tér „felülvizsgálat alatt” alatt található, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlant használatba adja a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület (székhely: 2131 Göd, Zimpel Károly u. 4/B, cégjegyzékszám: 13-02-0006571., adószáma: 

18521504-1-13.) részére  

 

• 25 éves időtartamra 2046. július 31-ig határozott időre,  

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésével összhangban 

katasztrófavédelem közfeladat ellátása céljából, ezért az ingatlan használata ingyenesen 

biztosítható. 

 

Hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő e határozat 2. számú mellékletét képező vázlatterv alapján egy 

könnyűszerkezetes szertárt építsen az ingatlanon.  

 

Az építési engedélyezési tervek elkészíttetése és annak eljárási költségei az Egyesületet terheli. 

 

Az Önkormányzat vállalja a közművek ingatlanra történő bevezetését bruttó 638.984 Ft összegért 

az alábbiak szerint: 

 

Forrás: Feladattal nem terhelt tartalék  

 

Közmű Bruttó Összeg (Ft) Költségviselő 
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ELMŰ vezeték kiépítés a 

villanyóráig 1x25A 

ingyenes Önkormányzat 

Csak nappali mérésnek 

telepítendő, földkábeles 

betáplálású mérőszekrényre 

felhelyezése 

307.200, - Önkormányzat 

DMRV vízhálózat kiépítése, 

vízórák hitelesítése  

271.784, - Önkormányzat 

Vízbekötési terv elkészítése 60.000, - Önkormányzat 

DMRV szennyvízhálózat 

kiépítése az ingatlanon 

ingyenes Önkormányzat 

TIGÁZ gázvezeték kiépítés a 

gázóráig 

ingyenes Önkormányzat 

 

Az Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

1. melléklet a …/2021. (…) Ök. határozathoz: 

 

Megállapodás  

amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., nyilvántartó 

hatóság neve: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma (törzskönyvi azonosító): 731102., statisztikai 

számjele: 15731106-8411-321-13., adószáma: 15731106-2-13., képviseli: Balogh Csaba polgármester), 

mint használatba adó (a továbbiakban: önkormányzat) 

másrészről a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület (székhelye: 2131 Göd, Zimpel Károly utca 

4/B., nyilvántartó hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék, nyilvántartási száma: 13-02-0006571., 

adószáma: 18521504-1-13., statisztikai számjele: 18521504-9499-529-13., képviseli: …..…), mint 

használatba vevő (a továbbiakban: használó) 

együttesen a továbbiakban: szerződő felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 

1. Az önkormányzat a használó részére az aláírás napjától kezdődően kizárólagos használatba adja, a 

használó pedig használatba veszi a Göd belterület 1829/8. hrsz. alatt nyilvántartott, az 

önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, 754 m2 alapterületű, természetben a 2131 Göd, 

Névtelen tér „felülvizsgálat alatt” alatt található, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant. 

2. A felek kijelentik, hogy a használati jogot alapító szerződés megkötésére a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésével összhangban a jelen megállapodás 6. pontjában 

meghatározott katasztrófavédelem közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges 

mértékben kerül sor, ezért a használat ingyenes.  

3. A felek a jelen megállapodást a szerződés aláírásának napjától ……. napjáig terjedő, határozott 

időtartamra kötik. A jelen megállapodást a felek az önkormányzat képviselő-testületének a 

…./2021. (… ...) Ök. határozatban kapott felhatalmazás alapján kötik meg. 

4. A használó tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodással az ingatlanon biztosított kizárólagos 

használat a jelen megállapodás előírásait, valamint a 6. pontban megjelölt közfeladat ellátását 

szolgálja. Tudomásul veszi továbbá, hogy jelen megállapodás a használó javára az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyezhető használati jogot nem keletkeztet. 
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5. A használó vállalja, hogy jelen megállapodásban meghatározott ingatlan használatában kizárólag a 

6. pont szerinti közfeladat ellátása érdekében vele közvetlen vagy közvetett jogviszonyban álló 

természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

6. A használó jogosult és köteles az 1. pontban meghatározott ingatlant katasztrófavédelem közfeladat 

ellátása céljából a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően kezelni, működtetni és 

gondoskodni az állagmegóvásról, azonban az ingatlant az önkormányzat hozzájárulása nélkül nem 

terhelheti meg. A használó köteles az ingatlant a saját költségén karbantartani és üzemeltetni. A 

felek megállapodnak abban, hogy a használó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 10. pontja szerint működtetés jogából nem jogosult 

gyakorolni az ingatlan birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának a tovább engedésére 

vonatkozó jogot. 

7. A használó kötelezettséget vállal a következő feladatok ellátására: 

- a hétvégi időszakban folyamatos ügyelet tartása 10 perces riasztási idővel, 

- a hétköznapi időszakban ügyelet tartása 45 perces riasztási idővel, 

- Göd város közigazgatási területén kidőlt, károsodott fák kivágása, levágása (előre egyeztetett 

időpontban), 

- rendkívüli időjárás esetén azonnali beavatkozás, 

- folyamatos tájékoztatás a területet érintő káreseményekről, 

- esetenkénti útlocsolási feladatok ellátása, 

- az önkormányzat által rendezett, vagy az önkormányzat által támogatott rendezvényeken való 

részvétel, tűzoltási bemutató tartása gyerekeknek, 

- nyitott szertár biztosítása iskolások, óvodások részére, 

- részvétel a tűzvédelmi hagyományőrzésben, 

- lakossági tűzvédelmi felvilágosítás ellátása, 

- segíti és közreműködik a közbiztonsági referens munkájában, 

- fenntartja a "KESZI" Járási mentőcsoportot, 

- részt vesz a Samsung tűzvédelmi feladataiban, amennyiben szükséges 

8. Az önkormányzat a jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a használó saját forrás 

felhasználásával legkésőbb ……. napjáig pihenőt és irodát is magába foglaló, fűthető 

könnyűszerkezetes szertárt alakítson ki az ingatlanon ügyeleti, vonulási feladat ellátása céljából. A 

felek a felépítmény kialakítása esetére a közös, illetve az osztott tulajdon létrejöttét kizárják. 

9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlanon 

legkésőbb 2021. ……… napjáig kialakítja az elektromos áram, a víz és a szennyvíz közművet. 

10. Amennyiben a rendeltetésszerű használatból eredő állagromlást meghaladóan romlik a használatba 

adott ingatlan állapota és ez a használónak felróható, úgy az ebből eredő károkat köteles az 

önkormányzatnak megtéríteni. 

11. Az önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlan per-, teher és igénymentes, továbbá szavatolja, hogy 

a megállapodás tárgyát képező ingatlan tekintetében harmadik személynek nincs olyan joga, mely 

a használót a használati jogának gyakorlásában akadályozná vagy korlátozná.  

12. Az ingatlan közterhei és a fenntartással, használattal járó költségek kizárólag a használót terhelik, 

az ingatlan kizárólagos használatára való tekintettel. 

13. A rendeltetésszerű használat, valamint jelen szerződés megsértése esetén az önkormányzat 

felhívhatja a használót a jogsértő magatartásának megsértésének abbahagyására, valamint a 
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rendes gazdálkodás szabályai szerinti és szerződésszerű magatartásra. Ismételt vagy súlyos 

jogsértés esetén a használatba adó jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani. 

14. A használó köteles a 3. pontban meghatározott időtartam lejártával az ingatlant kiürített 

állapotban az Önkormányzat birtokába visszabocsátani, követelheti azonban az Önkormányzat 

tudtával és beleegyezésével az ingatlanra fordított, a fenntartást meghaladó költségeit és 

értéknövelő beruházásait, továbbá elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat. 

A felek megállapodnak abban, hogy a használó jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve a jelen 

megállapodás lejártakor, megszűnésekor a felépítmény a használatba adó tulajdonába kerül azzal, 

hogy a felépítmény kizárólag Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. §-ban meghatározott helyi önkormányzati feladatok ellátása céljára használható. 

15. A felek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel rögzítik, hogy a használó a törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont cb) alpontja alapján 

átlátható szervezetnek minősül. 

16. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, 

úgy az nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett kikötései 

érvényben maradnak, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 

volna meg. Felek kötelesek jelen szerződést az érvénytelenség bekövetkeztét követően a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően haladéktalanul módosítani. 

17. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv, az Nvtv. és az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és 

forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelete vonatkozó szabályai, 

rendelkezései az irányadóak. 

 

A felek a jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Göd, 2021. …. 

…………………………………………… 

Göd Város Önkormányzata 

használatba adó képviseletében 

Balogh Csaba polgármester 

…………………………………………… 

Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület  

használó képviseletében 

… 

 

2. melléklet a …/2021. (…) Ök. határozathoz: 
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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3) Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az előző testületi ülésen tájékoztatást adtam a Gödi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban. Most ezt egészítettem ki, illetve megérkezett a 

végelszámoló kiegészítése és tájékoztatója ebben a témában. Én azt mondom, hogy túl sokat hozzátenni, 

én nem tudok a leírt előterjesztéshez képest. Tisztelettel kérem, hogy ha kérdésük van, javaslatuk, akkor 

azt tegyék meg, és arra természetesen válaszolok. 

 

Szilágyi László: Van benne egy kis elírás egyébként, hogy az időszaknál ott december 31-ig van a 

dátum. A másik, hogy két alkalmazottnak felmondásra került a szerződése, és kapott az Önkormányzat 

bérfoglalkoztatásra támogatást, hogy mi várható ezzel kapcsolatosan? 

 

Tóth János: Tudomásom szerint május 30-ig kapott a Kft. bértámogatást azzal, hogy június 30-ig 

mindenkit alkalmazni kell. A felmondás az a múlt héten történt, tehát júliusban. Tehát ezzel 

kapcsolatban más kötelezettség nincs. 

 

dr. Pintér György: Lehet-e tudni, hogy mi adott lehetőséget arra, hogy azonnal kilépjenek? Mert ugye 

egyébként felmondási idő, egyebek vannak. 

 

Tóth János: Ők a bérkifizetés elhúzódására hivatkoztak. 

 

Balogh Csaba: Alapvetően ezt sérelmezhetnénk, de szerintem az Önkormányzatnak igazából jobb az, 

hogyha egyből felmondanak, olyan szempontból, hogy akkor legalább a végkielégítéssel nem kell húzni 

az időt.  

 

dr. Pintér György: Azt gondolom, hogy ez fontos, viszont ezt zárt ülés keretében kellene megtárgyalni. 

Nekem rengeteg, akár nyílt üléssel kapcsolatban lévő kérdésem van. Azt kérdezem, hogy az egészet 

tárgyaljuk zárt ülés keretében? 

 

Tóth János: Nem gondolom, hogy az egészet muszáj lenne, de ha belemegyünk olyan részletekbe, ami 

személyi jellegű dolgokat is érint, akkor azt a részét mindenképpen zárt ülés keretében kell tenni. 

 

dr. Pintér György: Akkor én javaslom most a zárt ülés keretében való folytatást.  

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy „Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. végelszámolásával kapcsolatban” című napirendi pont tárgyalását zárt ülés keretében folytatja.  

 

5) Göd belterület 6322/6 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötése a Gödi 

Tanulókör Egyesülettel 

Előterjesztő: Tóth János jegyző 

 

Tóth János: Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Hivatali kollégákkal elkészítettünk egy előterjesztést a korábbi 

kérdésnek is eleget téve, amely szerint lehet-e önkormányzati ingatlant a saját rendeleteinknek és a 

nemzeti vagyonról szóló törvénnyel nem megfelelően valakinek használatára bocsátani. Akkor, amikor 

tudomásom szerint az első kérelem volt, akkor a Képviselő-testület többé-kevésbé úgy tudta, hogy ez a 

probléma részben szociális, részben oktatási, ami talán nehezebben kezelhető, sajátos nevelési igényű 

gyerekek oktatásáról szól, és ebben az esetben, mint egy szociális, egészségügyi és oktatási probléma 

megoldására biztosítsuk az ingatlant. Ugye időközben számomra egyértelműsödött, tehát lehet, hogy a 

képviselők tudták, de számomra az utóbbi egy hónapban egyértelműsödött, hogy itt egyéni, azaz 

magántanulók részbeni oktatásáról, részbeni napi feladatainak ellátásáról szól a történet, és ehhez kérik 

az Önkormányzat hozzájárulását úgy, hogy erre az ingatlanra, korábban a Recovery cégnek, most pedig 

a Cordys Palace Kft.-nek szeptember 30-ig vételi joga van. A vételi jogról szóló szerződés kifejezetten 

és hangsúlyozottan leírja, hogy 2021. szeptember 30-ig az épületen és annak környezetében lévő 

ingatlanon olyan átalakítást végezni, amelyhez előzetesen írásban nem járult hozzá a vételi jogosult, 
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nem lehet megtenni. Tehát meglátásom szerint nem valószínű, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosa, 

a Cordys Palace írásbeli engedélyt ad az épület akárcsak részbeni átalakítására, felújítására, 

fejlesztésére, és szeptember 30-ig bármikor bejelentheti, hogy akkor ő a vételi jogával élni szeretne és 

leteszi az ajánlatát. Tehát, ha megtörténik akár egyik, akár másik verzió, hogy él vagy nem él a jogával, 

szeptember 30-ig oda beköltözni, ott bármit csinálni írásbeli hozzájárulás nélkül nem lehet. A Gödi 

Tanulókör Egyesület több beadványával is vitatja az előterjesztés segítőkészségét, bár ezt így szó szerint 

nem írta le, de azt gondolom, hogy erre gondolt. A Hivatal nem is segítheti ebben az esetben, hiszen 

ellenvéleményeink vannak, és ez jogilag megalapozott ellenvélemény. Egyrészt az elővételi jogosultság, 

másrészt az Önkormányzat nem ugyanabban a pénzügyi helyzetben van, mint mondjuk 2020-ban volt, 

vagy még akár ez év első felében. Nem kell a vészharangot kongatni, de nyilván teljesen más a helyzet 

azóta, amióta különleges gazdasági övezet kijelölésre került. Ebben a helyzetben semmiféle költség 

vállalását mi nem tartanánk jónak, sőt kifejezetten az Önkormányzat számára hátrányos. A legutóbbi 

beadványban is óvatosan, bár minden kötelezettség nélkül, mármint az Önkormányzat nem kell, hogy 

kötelezettséget vállaljon az esetleges, ott elvégzett munkák költségei miatt, de azért óvatosan megemlíti, 

hogy ők saját szakállukra, és saját kockázatukra ezt vállalták. Semmiképpen nem szeretnénk az 

Önkormányzatot abba a helyzetbe hozni, hogy most valaminek nekikezdenek, majd egy-két hónap 

elteltével kiderül, hogy nem működhet a dolog, és akkor ők szeretnék, ha mi pár tízmillió forintot 

visszafizetnénk nekik, akár a tervezés, akár egyéb hatósági egyeztetések miatt. Tehát ez a következő 

dolog, ami miatt én azt gondolom, hogy más megoldást kellene vagy lehetne találni. A harmadik dolog, 

ami szintén amellett szól, hogy az egyébként önálló, és sok más feladatra használható épületet úgy 

odaadni pályázat nélkül és pályáztatás nélkül, hogy közben az Önkormányzatnak és intézményeinek 

sincsenek önálló és használható épületei, így semmiképpen nem tudjuk jelenleg támogatni ezt a dolgot. 

Bár senki nem kért fel, hogy megoldást keressek, én annál is inkább fogom mondani a javaslatomat. 

Mert ugye a kérelmező folyamatosan arról beszél, hogy bár iskolát szeretnének kialakítani, de most tíz 

hónapra egy egyszerű döntéssel átmenetileg az elhelyezésüket szeretnék megoldani úgy, hogy ez az 

épület jelenleg erősen híján van az önálló közműellátottságnak, illetve egyáltalán nincs benne például 

fűtés jelenleg. A villamoshálózat szerintem elég gyenge állapotban van, tehát mindenképpen felújítást 

igényel. Sorolhatnám még azzal, hogy egyébként a gázon kívül minden más a szomszédos ingatlanon 

keresztül érkezik ehhez az épülethez. A javaslat, az pedig úgy szól, hogy ha és amennyiben valóban tíz 

hónapra lenne igény a gyerekek elhelyezésére, oktatásra, akkor ez ebben az esetben megvalósulhatna 

akár a nyaralóházaknál is. Valamennyi közmű rendelkezésre áll, kényelmesen megközelíthető, vannak 

fő- és melléképületek, tehát minden olyan dolog rendelkezésre áll, amely a nyugodt környezetben 

történő oktatást elősegítené úgy, hogy közben az Önkormányzat sem lenne korlátozva, hiszen este, 

illetve hétvégén az ingatlan teljes egészében szabad, azaz kisebb-nagyobb rendezvényeket meg tudnánk 

tartani. Nyáron meg aztán végképp. Mondom, ez csak egy kiegészítő gondolat és javaslat. Az alap az 

az, hogy minden előkészítés ellenére, a Hivatal részéről vagy az előterjesztő részéről nem javaslom 

pályázati eljárás lefolytatása nélkül a használatba adást. Köszönöm. 

 

Szűcsné Németh Adrienn (Gödi Tanulókör Egyesület részéről): Szeretném emlékeztetni a tisztelt 

jelenlévőket, hogy az elmúlt időszakban két pozitív testületi döntés született, miszerint ez támogatható. 

A Dunaparti-Nyaralóházakkal kapcsolatban arról lenne szó, hogy ezek fűtetlen és szigeteletlen házak, 

tehát télen nem annyira hasznosak. Illetve szeretném kérni, hogy vegyük jegyzőkönyvbe a június 14-én 

megküldött észrevételeinket, melyek a kerítéskialakításra és útépítésre vonatkoznak.  

 

dr. Pintér György: Én a múltkor kikapcsoltam a gépet a szavazás előtt, mert én alkalmatlannak tartottam 

az előterjesztést szavazásra. Ezt fenntartom most is, mert hogy bizonyos tekintetben vannak területek, 

amik említésre sem kerültek érdemben az előterjesztésben. Ilyen például, hogy gyakorlatilag az 

Egyesület ajánlott egy bérleti díjat, de azzal kapcsolatban semmiféle észrevétel nem volt. És akkor én 

köszönöm, hogy kitért jegyző úr a nemzeti vagyonról szóló törvényre, mert szerintem ott egyrészt van 

valamiféle megjegyzés, de én azt gondolom, hogy ez önmagában erősen megkérdőjelezi az egész 

konstrukciót, hogyha csak ezt a pénzügyi részét nézzük, nem beszélve arról, hogy az előterjesztés nem 

tért ki akkor se, most se, hogy mire használható, használható egyáltalán a maradék terület? Jegyző úr 

jelezte, hogy esetleg szükség is lehetne akár az ingatlanra. Hát igen, az is egy érdekes kérdés, hogy 

mondjuk egyáltalán az Egyesület pénzügyi képessége vizsgálatra került-e. Azt mondod Jegyző úr, hogy 

pályáztatás nélkül nem is működött volna a rendszer, akkor is kérdés, hogy akarja-e az Önkormányzat 
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pályáztatni ezt az ingatlant, mert szerintem ez a nyitó kérdés, ez az, ami fel sem merült az eddigiek 

kapcsán. Jó, jelen formában továbbra is azt gondolom, hogy az Önkormányzat nincs érdemi döntési 

helyzetben. Bocsánat, még egy megjegyzés, és ezt kifejezetten kérem, hogy az Egyesület által 

megküldött észrevételeket tartalmazó anyagot csatoljuk a jegyzőkönyvhöz, mert ez külön elhangzott 

kérésként, hogy szerepeljen benne. 

 

Tóth János: Tehát, ha nem önkormányzati közfeladatot lát el, akkor annak pályázati eljárás nélkül 

biztosítani ingatlant nem lehet. De mondhatja azt a testület, hogy támogatjuk ezt a dolgot. Írjuk ki a 

pályázatot, és ha ők nyernek, akkor minden további nélkül, de hozzáteszem, még mindig ott van a 

veszély, hogy szeptember 30-ig nem engedélyezi, akkor ott még január elsején sem fog megkezdődni 

az oktatás. És a legnagyobb probléma, hogy nincs fűtés. Tehát lehet azt mondani, hogy a faházak nem 

rendelkeznek megfelelő fűtéssel, de lehet, hogy az hamarabb megoldható,  

 

Szűcsné Németh Adrienn: Az lenne a kérdésem, hogyha pályáztatás nélkül nem tudjuk igénybe venni 

ezt az épületet, akkor a nyaralóházakat milyen módon tudnánk? 

 

Tóth János: Tartósan is bérbe lehet venni. Itt egy önálló önkormányzati ingatlant akarunk, a másik pedig 

egy üzleti célú ingatlannak egy részét kibéreljük. 

 

dr. Pintér György: Jó. Akkor szerintem erről érdemben úgysem tudunk dönteni, azt mondhatjuk, hogy 

feltártuk az aggályokat, és holnap ezekről tájékoztatjuk a testületet. 

 

 

6) A 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

Tóth János: Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Átadom a szót belső ellenőrzést végző kollegának, aki tesz két 

kitérő mondatot. 

 

Szendrei-Mikó Zoltán (belső ellenőr): Én pedig szintén átadnám a szót belső ellenőrzést végző 

hölgynek.  

 

László Katalin (belső ellenőrzési vezető): László Katalin vagyok, a Danubius Expert Audit Kft. 

könyvvizsgáló iroda könyvvizsgálója és 2020. évben, mint külső szolgáltató a könyvvizsgáló iroda 

végezte el a jogszabályi kötelezettségen alapuló belső ellenőrzési tevékenységet Göd városában. 2020 

évben a Képviselő-testület tíz ellenőrzési témát határozott meg. Ezeket a témákat megvizsgáltuk, 

határidőben az ellenőrzéseket lefolytattuk, halasztott ellenőrzés nem volt. Soron kívüli ellenőrzésre nem 

került sor. Egy tanácsadói tevékenységre kértek fel bennünket. A TESZ esetében volt egy ellenőrzés és 

ezt segítettük mi tanácsadók. A belső ellenőrzés az elvégzett tíz témában olyan cselekményt, 

hiányosságot nem vet fel, ami alapján kártérítési, fegyelmi vagy munkaügyi eljárást kellett volna 

kezdeményezni. A belső ellenőrzés az éves jelentését elkészítette. Ezt megküldte a jegyző úrnak, hogy 

önök számára elérhető és rendelkezésre álló legyen. 

 

dr. Pintér György: Köszönöm szépen! Néhány dolgot, hogyha esetleg ki tudnál emelni ezek közül a 

megállapítások közül, amik voltak. Illetve ez az ellenőrzéses a TESZ-szel kapcsolatban az nem került 

be ebbe az anyagba, hogy akkor még arról egy pár mondatot. 

 

László Katalin: Az utolsó kérdéssel kezdeném, tehát 2020 decemberében tanácsadói munkára kért 

bennünket a Polgármesteri Hivatal részéről jegyző úr. A TESZ-nek a beruházási tevékenységét kérték, 

hogy a jelenlegi tanácsadói tevékenység keretében vizsgáljuk meg, konkrétan a szerződéseknek a 

jogszerűségét. A kormányrendelet lehetővé teszi egy bizonyos eljárásnál, hogy döntés szülessen, hogy 

belső ellenőrzési tanácsadói jelentés készüljön az adott témában. Lényegében maga a tevékenység az 

eléggé hasonlít mind a két eljárásnál. Az egyiknél, amit a belső ellenőrzés megállapít, hogy intézkedést 

szükséges hozni az érintetteknek, és annak két következménye lehet. Év végén már nem volt lehetőség 

arra, hogy ezt az eljárást indítsuk meg. Tehát tanácsadói eljárás keretében került vizsgálatra a 
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beruházáshoz kapcsolódó szerződéseknek a megtekintése. Ami a 2020. évi tevékenységet illeti, az egy 

ÁSZ ellenőrzéshez kapcsolódott, és az integritáshoz kapcsolódó szabályosságot ellenőrizve az ÁSZ-nak 

egy központi programja volt, nagyon sok költségvetési szervet érintett 2020-ban, tehát ez nem egy 

kiemelt dolog volt. Vannak bizonyos követelmények, amelyeknek meg kell felelni az integritás 

tekintetében, és ezekhez kaptunk segítséget, hogy a szabályzatok elkészüljenek, vagy a beadványokat el 

tudják küldeni. A 2020-as évben a munkaügyi nyilvántartások kerültek ellenőrzésre az óvodánál, 

bölcsődéknél. Itt a munkaügyi ellenőrzés arra irányult, hogy a nyilvántartások a jogszabálynak 

megfelelően rendben vannak, úgy kezelik ezeket az anyagokat, ahogy szükséges. Azt tudom elmondani, 

hogy ennél az ellenőrzésnél mindig vannak hiányosságok, pótlások, hisz az adminisztrációban előfordul, 

hogy bizonyos előírásoknak az érintettek nem felelnek meg. Ebben a tekintetben ezek nem olyan 

hiányosságok voltak, amelyek azonnali intézkedést, vagy felelősségre vonást igényelhettek volna. Az 

önkormányzati beruházásoknak az összeférhetetlenségét vizsgáltuk. Itt összeférhetetlenséget nem 

állapítottunk meg. Az iktatást ellenőriztük, az iktatásnál is találtunk hiányosságokat, melyeknél nem volt 

annyi jelentős probléma, tehát ezek mind javíthatóak. 

 

dr Pintér György: Igazából azt gondolom, hogy a rendszer működik, hogy miután mi vagyunk az 

Önkormányzat ellenőrzési bizottsága azért is kértem, hogy kicsit hosszabban belemerjünk, mert nem 

gondolom, hogy holnap ez ilyen részletességgel fut végig. Nem tudom, hogy a bizottsági tagoknak van-

e ezzel kapcsolatban bármi kérdése. A bizottság ezt elfogadni javasolja a testületnek, és akkor holnap 

nem megyünk ugyanilyen részletességgel végig, tehát most lehet még kérdezni, ha valakinek van ezzel 

kapcsolatban bármi. Ha nem, akkor kérem, az előterjesztésről szavazzunk!  

 

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

 

27/2021. (VII. 19.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy javasolja a melléklet szerinti 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló éves 

ellenőrzési jelentés jóváhagyását.  

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet a 27/2021. (VII. 19.) PEKJB határozathoz: 
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7) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotására  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester  
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Balogh Csaba: Az SZMSZ módosítására fel lettem kérve, és én ezt örömmel fogadtam. 

Frakcióvezetőkkel egyeztettünk, jegyző úrral is, ahogy tudom, Pintér úrnak a javaslata is bedolgozásra 

került jegyző úron keresztül, és ahogy dolgoztunk rajta, arra jutottunk, hogy ezt nem is módosítóként 

vinnénk be, hanem az új Loclex nevű rendszernek az okán is, akkor már új rendeletként fogadnánk ezt 

el. Megküldtem azt a verziót, amiben fel vannak tüntetve a különbségek, hogy mik változtak. Tisztázásra 

került, elsősorban azért, hogy a VKB is működhessen, és két tanácsnoki pozícióval is jobban tudjanak 

menni az ügyek, valamint, amik a legutóbbi testületi ülésen is felmerültek, ilyen kisebb 

meghatalmazásokat még belevittem azért, hogy ne a testület elé kelljen kerülnie mindenféle dolognak 

az eddigi tanulságok alapján. Felmerült még kettő, amiről ma beszéltünk, hogy a területhasználati 

hozzájárulás az lehetőleg legyen a polgármesterhez sorolva, mert ez is így gyorsabban elfogadható, és 

az önerőt nem igénylő pályázat, akkor azt is beadhassa a polgármester, de aztán jóváhagyásra kelljen 

bocsátani a testület elé utólag, és akkor így a határidőkre beadható, de ha van valami 

kötelezettségvállalás, amit jellemzően hiánypótlással szokott beadni a Képviselő-testület, akkor ezt azon 

a ponton még ugyanúgy visszavonhatja, az egész pályázattal elállhat, de ne ezen múljon az, hogy 

egyáltalán részt vehessünk pályázatokon. Ezt a két plusz dolgot szeretném, arra kértem a Hivatalt, hogy 

ezt is rakjuk még bele, illetve hogyha az önerőt nem igénylő pályázatoknál még azt lehetne hozzárakni, 

hogy x százalékig a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság hozhat döntést a pályázaton való 

részvételre, hogy akkor az már komolyabb, azt a polgármester ne csinálja, de akkor mégiscsak 

gyorsabban tud ülésezni. 

 

dr. Pintér György: Tökéletes SZMSZ nincs, de szerintem ez alapvetően azért most már a jó SZMSZ 

kategóriáját kimeríti. Én szerintem holnap se lesz ebből túl nagy vita, de ez az én magánvéleményem. 

Biztos, hogy lesz egy-két definíciós, vagy egy-két kiegészítő javaslat, de szerintem ez tovább fog tudni 

menni. 

 

Szilágyi László: A pénzügyibe Karaszek Szabolcs kerülne bele, és ővele kapcsolatosan annyit kell tudni, 

hogy korábban ugye a városfejlesztési bizottságban volt bent. Ha létrejön, akkor inkább azt tudnám 

támogatni, hogy Karaszek Szabolcs a városfejlesztési bizottságban maradjon és a Pénzügyi Bizottságnál 

jeleztem, hogy az én jelöltem Góra Attila lenne. 

 

dr. Pintér György: Akkor, ha más nincs, akkor ebbe a formába tárgyalást alkalmasnak és méltónak 

javasoljuk.  

 

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

 

28/2021. (VII. 19.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../2021. (...) önkormányzati rendelete 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

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 a következőket rendeli el: 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

 

1. A város címere és zászlaja 

 

1. § 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Göd Város Önkormányzata 

a) székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. 

b) területe: Göd város közigazgatási határa (4. függelék) 

c) az önkormányzat hivatalos honlapja: www.god.hu 

(2) Göd város címere pajzs alakú, egyszer hasítottan, egyszer vágottan három mezőből áll. A vágott 

mezőből a bal oldalon négy vörös és három ezüst pólya látható. A jobb oldalon vörös mezőben 

aranysárga színű harang helyezkedik el. A harangban a Göd felirat a felső részbe kerül. A címer alsó 

harmadát hullámos vágás választja el. A mező színe kék. Alján zöld háromszögön sárga (arany) színű 

kétemeletes vörös tetejű épület áll, minden szintjén nyitott kapukkal. A pajzs legfelső végén középre az 

1255 évszám kerül. Göd Város Önkormányzata címerének képét az 1. melléklet tartalmazza. 

(3) Göd Város Önkormányzata zászlajának színe vörös és fehér. Arányai az úgynevezett „monfallone” 

lobogónak felel meg, 1:2, vagyis magassága a szélessége fele. A címer zászlórúd felé eső képzeletbeli 

függőleges harmadoló vonalon áll. 

(4) Göd Város Önkormányzatának pecsétje kör alakú, közepén a címerrel, amelyet egy körgyűrű vesz 

körül. A körgyűrűben a „GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA” felirat fut körbe. Az Önkormányzat 

további bélyegzői kör alakúak, középen a címerrel, amelyet egy körgyűrű vesz körül. A körgyűrűben az 

alábbi körbe futó felirat lehetséges: Göd Város Polgármestere, Göd Város Alpolgármestere, Gödi 

Polgármesteri Hivatal. 

(5) A jelképeket Göd Város Önkormányzata és az általa alapított vagy fenntartott intézményei alanyi 

jogon használhatják. Másoknak a jelképek használatához a Képviselő-testülettől előzetes engedélyt kell 

kérnie. 

(6) Göd város jelképeinek használata iránti kérelmet illetékmentesen, írásban lehet benyújtani a 

polgármesterhez. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, 

b) a kérelmező tevékenységi körét, 

c) a használat célját és módját, 

d) a használat időtartamát. 

(7) Az engedély kiadása megtagadható: 

a) amennyiben a használat vagy annak módja és körülményei Göd Város Önkormányzata és a város 

lakosságának jogait, jogos érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, 

b) egyéb, különösen indokolt esetben. 

(8) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, amennyiben a használat vagy annak célja, módja és 

körülményei Göd Város Önkormányzat vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy 

veszélyezteti. 

(9) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, amennyiben a felhasználó az engedélyben meghatározott 

feltételeket, előírásokat megsérti. 

(10) A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

a) kérelmező működési idejének időtartamára, 

b) tevékenység folytatásának időtartamára, 

c) meghatározott időpontig történő felhasználásra, 

d) egy alkalomra, 

e) határozatlan időre. 
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2. Önkormányzati feladat- és hatáskörök 

 

2. § 

(1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörökre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) II. fejezete, a Képviselő-testület képviseletére vonatkozó 

szabályokat az Mötv. 41. §-a tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület alapítói és fenntartói jogkörében 

a) jóváhagyja az intézményei éves terveit és azok módosításait, 

b) az a) pontban leírtak figyelembevételével évente beszámoltatja az intézményei vezetőit az 

elvégzett feladatokról. 

(3) A Képviselő-testület önkormányzati alapítói jogkörében a kizárólagos vagy többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

a) vezető tisztségviselőit kinevezi, 

b) felügyelőbizottságának tagjait megválasztja, valamint 

c) üzleti tervét jóváhagyja és a társaságokat beszámoltatja. 

 

3. § 

A Képviselő-testület szerveinek felsorolására irányadó az Mötv. 41. § (2) bekezdése. A Képviselő- 

testület szerveinek felsorolását, valamint feladat- és hatáskörét e rendelet 2-4. mellékletei tartalmazzák. 

 

II. Fejezet 

A Képviselő-testület és annak működése 

 

3. A Képviselő-testület, a frakciók, a képviselő jogai és kötelességei 

 

4. § 

A Képviselő-testület tagjainak száma: 12 fő. A Képviselő-testület tagjainak névsorát a rendelet 1. 

függeléke tartalmazza. 

 

5. § 

(1) A Képviselő-testület hatáskörének átruházására vonatkozó szabályokat az Mötv. 41. § (4) bekezdése 

és 42. §-a tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület döntései az Mötv. 132-141. §-ai alapján törvényességi felügyelet alatt állnak. 

(3) Az alábbi perbeli nyilatkozatok megtételéhez a Képviselő-testület külön határozatba foglalt előzetes 

jóváhagyása szükséges: 

a) per megindítása (keresetlevél benyújtása), 

b) jogról való lemondás iránti nyilatkozat, 

c) eljárás szünetelése iránti kérelem, 

d) fellebbezés benyújtása (beleértve a fellebbezési ellenkérelmet és a csatlakozó fellebbezést is), 

e) perújítás és felülvizsgálati kérelem benyújtása. 

 

6. § 

(1) A Képviselő-testületben a mandátumot szerzett jelölő szervezetekhez tartozó, és a független 

jelöltként mandátumot szerzett képviselők tevékenységük összehangolására jelölő szervezetenként vagy 

politikai hovatartozásuktól függetlenül képviselőcsoportot (a továbbiakban: frakció) hozhatnak létre és 

maguk közül megválasztják a vezetőt. A frakció létszáma legalább 2 fő. 

(2) A frakciót a frakció vezetője, akadályoztatása esetén a frakció által erre felhatalmazott személy 

képviseli. 

(3) Egy képviselő csak egy frakciónak lehet tagja. 

(4) A frakció megalakulásának vagy megszűnésének tényét, a megalakulást követően belépett vagy 

kizárt képviselő nevét a frakcióvezető, a kilépést az érintett képviselő köteles az esemény 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni a polgármesternek. 

(5) A frakció megalakulására vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a frakció elnevezését, 
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b) a frakció névsorát és 

c) a megválasztott vezető, esetleges vezető helyettes nevét. 

 

7. § 

(1) A képviselő jogaira vonatkozó szabályokat az Mötv. 32-34. §-ai szabályozzák. 

(2) A képviselő közérdekű ügyben intézkedést kezdeményezhet. A jegyző gondoskodik arról, hogy a 

képviselő a szükséges információt, vagy intézkedésről szóló tájékoztatást a kezdeményezéstől számított 

legkésőbb 30 napon belül megkapja. A képviselő információt kérhet közvetlenül a Polgármesteri hivatal 

osztályvezetőjétől is. Amennyiben a képviselő írásbeli tájékoztatást igényel, akkor a kérdését írásban 

kell benyújtania. 

 

8. § 

(1) A képviselő főbb kötelezettségeire az Mötv. előírásai az irányadóak. 

(2) A képviselő köteles az Mötv. 32. § (2) bekezdés i) valamint k) pontja alapján: 

a) legkésőbb az ülést megelőző napon lehetőség szerint írásban a polgármesternél előzetesen 

bejelenteni, amennyiben Képviselő-testületi ülésen nem tud megjelenni, illetőleg egyéb 

megbízatásának teljesítése akadályba ütközik, 

b) döntéseinek meghozatala előtt köteles az adott kérdésben lehetőleg a választópolgárok 

véleményének kikérésével széleskörűen tájékozódni, 

c) évente legalább egy alkalommal tájékoztatni a választópolgárokat képviselői tevékenységéről. 

(3) Amennyiben a képviselő egy naptári éven belül a Képviselő-testület ülésén 

a) hét alkalommal nem vesz részt, egy havi tiszteletdíja, 

b) tíz alkalommal nem vesz részt az a) pontokban leírtakon túl további egy havi tiszteletdíja 

megvonásra kerül. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően megvonásra kerül a képviselő egy havi tiszteletdíja, 

amennyiben  

a) bármelyik éves munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről két alkalommal igazolatlanul 

hiányzik, 

b) nem tesz eleget a (2) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének. 

(5) E § alkalmazásában: 

1. tiszteletdíj alatt az önkormányzati képviselőként kapott tiszteletdíj összegét kell érteni, 

2. Képviselő-testületi ülésen történő részvételnek minősül, amennyiben a képviselő az adott ülésen 

hozott döntések legalább 75%-ában szavazata kinyilvánításával részt vett, 

3. képviselő-testületi ülésről való igazolatlan hiányzásnak minősül, amennyiben a képviselő az 

ülésről való távolmaradását az ülést megelőzően önhibájából nem jelzi a 8. § (2) bekezdés a) 

pontja szerint. 

 

4. A Képviselő-testület ülése, munkaterve, előterjesztések 

 

9. § 

(1) A Képviselő-testület üléseire az Mötv. 43-46. §-ai az irányadók. 

(2) A testület éves munkaterv alapján ülésezik, évente legalább 10 munkaterv szerinti ülést tart. 

(3) Az ülést össze kell hívni a törvényben rögzített, valamint az azonnali döntést igénylő esetben, 

amennyiben a munkaterv szerinti rendes ülés időpontjáig az adott napirend tárgyalásának elhalasztása 

jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral vagy veszéllyel járna. 

 

10. § 

(1) A polgármester legkésőbb a januári ülésen köteles az éves munkatervre vonatkozó javaslatát írásban 

a testület elé terjeszteni. 

(2) A munkaterv tervezetének előkészítése a polgármester feladata. 

(3) A munkaterv tartalmazza: 

a) a testületi ülések és az évente egy alkalommal kötelezően tartandó közmeghallgatás tervezett 

időpontjait, napirendjeit, előterjesztő megnevezését, 

b) évfordulók, megemlékezések, rendezvények időpontját. 

 



132 

11. § 

(1) Az előterjesztések írásban és szóban terjeszthetők elő. A testületi ülésre előterjesztést tehet: 

a) a polgármester, az alpolgármester(ek), 

b) a Képviselő-testület bizottságai, 

c) bármely települési képviselő, 

d) a jegyző, az aljegyző, 

e) az osztályvezetők, a főépítész, a főkertész és a belső ellenőr, 

f) akit a Képviselő-testület előterjesztés készítésére kötelez. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti jogosultak módosító indítványt is tehetnek. Az ülést megelőző 

munkanap 12 óráig írásban benyújtott módosító indítványt haladéktalanul elektronikus úton el kell 

juttatni a települési képviselők részére. 

(3) A bizottsági döntést nem igénylő írásbeli előterjesztéseket, valamint az előterjesztésekhez csatolt 

anyagot az előterjesztőnek, illetve az azt készítőnek a testületi ülés előtt 7 nappal 15 óráig, a bizottsági 

tárgyalást igénylő anyagot pedig a bizottsági ülést megelőzően 4 nappal 10 óráig a Polgármesteri hivatal 

titkárságán le kell adni. Az anyagleadási határidőt követően a Polgármesteri hivatal titkársága továbbítja 

a beérkezett előterjesztéseket a Képviselő-testület, illetve a bizottságok tagjainak. 

(4) Az írásbeli előterjesztésben meg kell határozni: 

a) az előterjesztés címét, 

b) a téma előzményeit, a témában korábban hozott testületi döntéseket, 

c) a javasolt döntés indokait, 

d) egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot, rendelet-tervezetet, 

e) az esetleges alternatív döntésre előterjesztett javaslatok egymástól elkülönülő megfogalmazását, 

f) a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezését, 

g) a végrehajtási határidő megjelölését, 

h) pénzügyi fedezetet igénylő döntési javaslatot tartalmazó előterjesztés esetén a forrásigény 

összegszerű megjelölését, valamint forráshely megjelölését, 

i) egyéb elemeket. 

(5) Egyszerűbb ügyekben az előterjesztés írásbeli megfogalmazása elhagyható, elegendő egy jól 

megszerkesztett és világosan megfogalmazott határozati javaslat, melyet bármely arra jogosult a 

képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen tehet meg. 

(6) A jegyző a Képviselő-testületnek, illetve annak bizottságainak történő kiküldés vagy kiosztás előtt 

köteles megvizsgálni a határozati javaslat és rendelet-tervezet törvényességét, megvalósíthatóságát és 

pénzügyi kihatását. 

 

12. § 

(1) A polgármester, az alpolgármester(ek), a képviselő, a bizottság elnöke, a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke, a jegyző indítványozhatja a Képviselő-testületnek a napirendi javaslatba fel nem vett 

előterjesztés sürgős megtárgyalását. Ezen sürgősségi indítványt előterjesztés formájában a 

polgármesternél kell írásban benyújtani legkésőbb a testületi ülés kezdete előtt 24 órával. 

(2) A sürgősségi indítványnak meg kell felelnie az előterjesztés formai és tartalmi követelményeinek, 

valamint tartalmaznia kell a sürgős tárgyalás indokolását. 

(3) A Képviselő-testület a sürgősségi indítvány tárgyalásáról vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

 

5. Az ülés összehívása, ülésrend, az ülés vezetése, rendjének fenntartása 

 

13. § 

(1) A Képviselő-testület ülésének összehívására az Mötv. 45. §-a irányadó. Indokolt esetben - a települési 

képviselők előzetes értesítése mellett a polgármester -legfeljebb a következő munkaterv szerinti ülés 

napjáig - elhalaszthatja a munkatervben szereplő testületi ülést. 

(2) A települési képviselők a munkaterv szerinti ülés előtt - legkésőbb az ülést megelőző 5. napon 12 

óráig - elektronikus úton kapják meg a meghívót és az írásos előterjesztés(eke)t. 

(3) A személyes adatokat tartalmazó előterjesztéseket „Bizalmas” felirattal kell ellátni. 

(4) Személyi kérdések tárgyalása esetén az érintett zárt ülés elrendelésével kapcsolatos nyilatkozatát - 

az ülést megelőző 48 órával - be kell szerezni. Amennyiben az érintett a megjelölt határidőn belül nem 

nyilatkozik, úgy kell venni, hogy zárt ülésen való tárgyalást kér. 
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(5) A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét és kezdési időpontját, 

b) a javasolt napirendi pontokat, 

c) a napirendi pontok előterjesztőit, 

d) a polgármester aláírását - akadályoztatása esetén az általános alpolgármester aláírását. 

(6) A képviselő-testületi ülés nyilvánosságára, és a zárt ülésre az Mötv. 46. §-a az irányadó. 

(7) Az ülés időpontját és helyét, a javasolt napirend feltüntetésével, az állampolgárok számára az 

önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 

(8) A testületi ülésen tanácskozási joggal vesz részt a jegyző, az aljegyző, az osztályvezetők, a főépítész 

és a főkertész, az érintett intézményvezetők, a napirend által érintett jogi képviselő, a helyi nemzetiségi 

önkormányzat elnöke, valamint a tanácskozási joggal meghívott további személyek. 

(9) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség(ek) egyidejű betöltetlensége esetén, valamint a 

polgármester és az alpolgármester(ek) tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését a 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. 

(10) Rendkívüli ülést a polgármester a rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott indítványhoz 

kapcsolódó előterjesztendő anyag beérkezését követő 2 héten belül hívja össze, az anyag beérkezését 

követő 3 napon belül a polgármester értesíti a képviselőket.  

(11) 5 napon belül kell összehívni rendkívüli ülést, ha azt a képviselők minősített többsége írásban kéri.  

(12) A rendkívüli ülésre vonatkozó meghívót és az előterjesztések anyagát a települési képviselők 

legkésőbb az ülés előtt 24 órával kapják meg.  

(13) Rendkívüli ülésre „Egyebek” napirendi pont felvétele nem lehetséges. 

(14) A polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző és a képviselők az ülésteremben az ülésrend szerint 

kijelölt állandó helyüket foglalják el. Az ülésrend e rendelet 3. függelékét képezi. 

(15) Az ülésrend kialakítása az alakuló ülést megelőző egyeztető tárgyaláson történik. Az egyeztető 

tárgyalást a polgármester hívja össze, melyre meghívást kap valamennyi mandátumot szerzett jelölő 

szervezet tárgyalás lefolytatására meghatalmazott települési képviselője, valamint a függetlenként 

mandátumot szerzett képviselők. 

(16) Ciklusidő közben a (15) bekezdésben foglalt eljárásrend szerint az ülésrend módosítható. 

 

14. § 

(1) Az ülés vezetésére az Mötv. 45. §-a az irányadó. 

(2) Az ülés megnyitásakor a polgármester megállapítja a határozatképességet. Határozatképtelenség 

esetén az ülést elnapolja, és gondoskodik annak 15 napon belüli újbóli összehívásáról. 

(3) A polgármester 

a) tájékoztatást ad az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, 

b) tájékoztatást ad az ülésen és az azt követően felmerült olyan kérdésekről és interpellációkról, 

melyek további vizsgálatot, intézkedést igényelnek, 

c) közli a települési képviselők által előzetesen írásban benyújtott kérdések, interpellációk tárgyát, 

javaslatot tesz az ülés napirendjére, ismerteti az írásban benyújtott sürgősségi indítványt. 

(4) A jegyző – az alakuló ülést kivéve – a munkaterv szerinti testületi ülések meghívójával együtt 

kiküldött formában tájékoztatást ad: 

a) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról; 

b) a törvényesség helyzetéről, és azokról a kihirdetett, vagy hatályba léptetett jogszabályokról, 

amelyek az önkormányzat, vagy a hivatal feladatkörét, hatósági hatáskörét érintik, 

megváltoztatják, illetve új feladatkört állapítanak meg. 

c) az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 

(5) A napirendi pontok elfogadása előtt a képviselő jelezheti, hogy a napirendi pontok tárgyalását 

követően felszólalást kíván tenni. A felszólalás csak indokolt esetben, fontos gazdasági, politikai jellegű 

téma ismertetésére irányulhat. A felszólalás témáját meg kell nevezni. A felszólalás időtartama nem 

haladhatja meg a két percet.  

(6) A napirendi pontok elfogadása előtt tett írásbeli vagy szóbeli úgynevezett „egyebek” napirendi 

javaslat esetén a tárgy pontos meghatározása szükséges.  

(7) A napirendi pontok módosítására bármely képviselő vagy a jegyző javaslatot tehet, a napirendi 

pontok módosításáról a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. 
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(8) Az előterjesztés megtárgyalása előtt az előadó az előterjesztését szóban, röviden, legfeljebb 2 

percben kiegészítheti. A szóbeli előterjesztést az előterjesztő legfeljebb 2 percben, ezt követően az ülés 

elnöke által biztosított további időkeretben adja elő. Az előterjesztés előadójához a testület tagjai, a 

meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni. A polgármester minden egyes 

előterjesztés felett külön-külön nyit vitát. A vitát megelőzően a frakcióvezetők és a bizottsági elnökök 

ismertetik a napirendi ponttal kapcsolatos álláspontjukat. 

(9) A napirendi hozzászólások egyenkénti időtartama első esetben nem haladhatja meg a 3 percet. Ez 

alól a tárgy szerinti bizottság kiegészítő jelentése kivételt képez. A következő hozzászólás időtartama 

maximum 2 perc lehet. A további hozzászólások időtartamát a polgármester határozza meg úgy, hogy 

ezen hozzászólások időtartama sem haladhatja meg a 2 percet. 

(10) Vita közben, ha a képviselő a személyét érintő felszólalásra kíván észrevételt tenni, soron kívül 1 

perces válaszadásra kérhet szót. A személyes érintettség címén való felszólalást a polgármestert saját 

mérlegelése alapján engedélyezheti. 

(11) A vita lezárásáról a képviselők részére a (9) bekezdésben biztosított hozzászólási lehetőségeket 

követően a Képviselő-testület egyszerű többséggel határozhat. 

(12) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat 

egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy a Képviselő-testület először a vitában elhangzott módosító 

indítványokról, azok elhangzásának fordított sorrendjében szavaz, majd egységes szerkezetben szavaz 

az előterjesztésről. 

(13) Az ülés csak valamennyi napirendi pont megtárgyalása után zárható le. Amennyiben a képviselő-

testületi ülés 22 óráig nem fejeződik be, akkor a következő 5 napon belüli munkanapon 17 órától 

folytatódik úgy, hogy a már megkezdett napirendet döntéssel kell lezárni. 

(14) A nyilvános ülésen résztvevő hallgatóság nem rendelkezik tanácskozási joggal, az ülés ideje alatt 

köteles minden, az ülést zavaró vagy befolyásoló megnyilvánulástól tartózkodni. 

 

15. § 

A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. Ennek érdekében: 

a) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, 

b) tárgyalási szünetet rendel el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor, az 

ülést meghatározott időre félbeszakítja, vagy berekeszti, 

c) a képviselők részére a 14. § (9) bekezdésében biztosított hozzászólási lehetőségeket követően 

megvonja a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében. Az érintett kérésére a testület napirendi 

pontonként egyszerű többséggel hozott döntésével felülbírálhatja. Az ismételt hozzászólás 

időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. 

d) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasítja vagy ismételt figyelmeztetés után - az 

önkormányzati képviselő kivételével - kiutasíthatja azt, aki a testületi üléshez méltatlan 

magatartást tanúsít, ha azzal a Képviselő-testület egyszerű többséggel hozott döntésével egyetért, 

e) az adott napirendi ponthoz fűződő hozzászólás lehetőségéről jelentkezés esetén a polgármester a 

napirendi pont tárgyalását követően, a szavazást megelőzően dönt. A napirendi pontokhoz nem 

fűződő hozzászólásról az egyebek tárgyalását követően a polgármester egyedileg dönt. Döntését 

képviselői indítványra a Képviselő-testület vita nélkül felülbírálhatja. A hozzászólás időtartama 

maximum 2 perc lehet. 

 

6. A Képviselő-testület határozatképessége, határozathozatala, minősített többségű döntések, név 

szerinti szavazás és titkos szavazás szabályai, felvilágosítás kérése, ügyrendi javaslat, 

jegyzőkönyv 

 

16. § 

(1) A Képviselő-testület határozatképességére, és a határozathozatalhoz szükséges szavazatok számára 

az Mötv. 47. §-a az irányadó. 

(2) Minősített többségi szavazat szükséges: 

a) az Mötv. 50. § által szabályozott esetben, 

b) helyi népszavazás elrendeléséhez, ha a helyi népszavazást a települési képviselők legalább 

egynegyede, a Képviselő-testület bizottsága, a helyi társadalmi szervezet vezető testülete 

kezdeményezi, 
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c) önkormányzati jelkép, kitüntetés és elismerő címek meghatározásához, használatuk 

szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához, 

d) településrendezési terv jóváhagyásához, 

e)  hitelfelvételhez, 

f) a testületi hatáskör gyakorlásának átruházásához, 

g) közmeghallgatás kezdeményezésének elfogadásához, 

h) önkormányzati ingatlan adás-vétele, fejlesztése, nagy értékű ingóság (1 millió forint fölötti érték) 

adás-vétele, értékpapír vásárlás esetén, 

i) a polgármesterrel, az alpolgármester(ek)el szembeni fegyelmi döntéshez. 

(3) A Képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárásra az Mötv. 49. §-a az irányadó. A képviselő 

legkésőbb a napirendi pont tárgyalásának megnyitásáig, ügyrendi hozzászólásban köteles bejelenteni az 

érintettséget és kezdeményezni a kizárást. 

(4) A (3) bekezdés szerinti személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a képviselő egy 

havi tiszteletdíja megvonásra kerül. 

 

17. § 

(1) A döntéshozatal szavazással, szavazatszámláló gép használatával történik. Szavazásra a 

polgármester és a képviselők jogosultak. Szükség esetén a szavazás előtt a jegyző ismerteti a vita során 

kialakult határozati javaslatot. A szavazatszámláló gép meghibásodása esetén a szavazás kézfeltartással 

történik. 

(2) A Képviselő-testület név szerinti szavazást rendel el: 

a) az Mötv. 48. § (3) bekezdése által rögzített esetben, 

b) hitelfelvétel esetén, 

c) helyi népszavazás elrendelése esetén, 

d) amennyiben a képviselők egyharmada ezt kezdeményezi. 

(3) A képviselők név szerinti szavazáskor a jegyző szólítására ábécé sorrendben nyilatkoznak („igen”, 

„nem”, vagy „tartózkodom” szóval). Az ülés levezetője az utolsó szavazó. A képviselők szavazatának 

összeszámlálásáról a jegyző gondoskodik. 

(4) A titkos szavazásra a Mötv. 48. § (4) bekezdése az irányadó, annak alkalmazásáról a Mötv. 46. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetekben a legalább hat képviselő kérelmére a Képviselő-testület dönthet.  

(5) A titkos szavazást a szavazatszámláló gép titkos szavazás üzemmódja alkalmazásával kell 

lebonyolítani. A szavazatszámláló gép nem rögzíti azt, hogy mely szavazat, mely képviselőtől érkezett, 

azt nem is jelzi ki. A szavazatszámláló készülék személyi vezérlőpanelje használatának titkosságáról 

megfelelő takarással minden képviselő maga gondoskodik. 

 

18. § 

(1) A települési képviselő a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármester(ek)től, a 

jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen 

szóban vagy legkésőbb 30 napon belül írásban érdemi választ kell adni. A felvilágosítás kérésre irányuló 

kérdést a napirendi pontok tárgysorozatának elfogadása előtt kell jelezni. A kérdés az egyebek napirendi 

pont keretében tehető fel. A szóban előterjesztett kérdés, valamint az erre adott válasz elmondásának 

időtartama három perc. A kérdésre adott válasz elfogadásáról a képviselő- testület csak akkor határoz, 

ha a felvilágosítást kérő a választ nem fogadja el, és azt megindokolja. Elutasító döntés esetén a 

megkérdezett nyolc napon belül írásban köteles válaszolni. 

(2) A Képviselő-testület tagjai a napirend megállapításakor vagy az egyes pontok tárgyalása során 

ügyrendi javaslatot tehetnek az ülés vezetésével, a felszólalások korlátozásával, a vita lezárásával vagy 

a szavazás módjával összefüggésben. Az ügyrendi javaslatról a testület vita nélkül határoz. A napirendi 

pont tárgyalása akkor zárható le, ha minden képviselő legalább egyszer hozzászólt, vagy nem kíván 

hozzászólni. 

 

19. § 

(1) A jegyzőkönyv elkészítésére az Mötv 52. § (1) bekezdése az irányadó azzal, hogy az ülésről 

hangfelvétel készül és a jegyzőkönyv az ülésen elhangzott lényeget rögzíti. 

(2) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a képviselők érkezését és távozását, valamint a képviselő előzetes 

kérésére az ülésen elhangzott szó szerinti hozzászólását. 
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(3) A jegyzőkönyvnek az Mötv. 52. §-ában rögzítetteken túl tartalmaznia kell: 

a) a hivatalosan távollévő képviselők nevét, 

b) igazolatlanul távollévő képviselők nevét, 

c) az ülésen jelen lévő jegyző, aljegyző, osztályvezetők és meghívottak nevét, 

d) a szóbeli előterjesztések lényegét, 

e) az elfogadott rendeletek teljes szövegét. 

(4) A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletei: 

a) a meghívó, 

b) a jelenléti ív, 

c) név szerinti szavazás íve, 

d) az írásos előterjesztések, 

e) a képviselő kérésére az írásban is benyújtott képviselői hozzászólás, 

f) az írásban benyújtott kérdés és interpelláció. 

(5) A jegyzőkönyv felterjesztésére és a jegyzőkönyvekbe történő betekintési jog gyakorlására az Mötv. 

52. § (2) és (3) bekezdése az irányadó. 

(6) A hitelesített jegyzőkönyv kivonatát az önkormányzat honlapján a hitelesítést követő 3 munkanapon 

belül meg kell jeleníteni. 

 

7. Közmeghallgatás 

 

20. § 

(1) A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés, amelyet évente legalább egy alkalommal tart a 

testület. A közmeghallgatásra az Mötv. 54. §-a irányadó. 

(2) A közmeghallgatás kiírására és lebonyolítására a testületi ülés összehívásával és vezetésével 

kapcsolatos szabályok az irányadóak. A Képviselő-testület a közmeghallgatáson lehetővé teszi az 

állampolgároknak, a társadalmi szervezeteknek, hogy közvetlenül terjesszék elő közérdekű 

javaslataikat, kérdéseiket, valamint közérdekű kezdeményezéseiket. 

(3) A lakosság meghatározó körét vagy egészét érintő, kiemelkedően fontos ügyekben, a testületi 

döntések meghozatala előtt a Képviselő-testület közmeghallgatást tart, amelyen a döntés által érintettek 

megjelenhetnek és legfeljebb 5 perces felszólalással a döntéshozók előtt közvetlenül kifejthetik 

álláspontjukat az előterjesztésről. 

(4) A Képviselő-testület a döntés előtt a következő kérdésekben közmeghallgatást tart: 

a) a helyi életviszonyokat alapvetően befolyásoló rendelet tervezetéről, 

b) nagyobb fejlesztések, beruházások tervezetéről, 

c) egyéb esetben akkor, amikor azt a szavazásra jogosult polgárok legalább 5%-a kéri, vagy ha azt 

a települési képviselők minősített többsége vagy az önkormányzat valamely bizottsága 

indítványozza. 

 

8. A bizottságok szervezete, tanácsnokok, bizottsági ülés összehívása, jegyzőkönyv 

 

21. § 

(1) A bizottságok szervezetére, feladatára és működésére az Mötv. 57-61. §-ai az irányadók. 

(2) Állandó bizottságok: 

a) Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság (rövidítve: PEKJB), melynek létszáma 5 fő, 

b) Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (rövidítve: SZELB), melynek létszáma 3 fő, 

c) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (rövidítve: VKB), melynek létszáma 3 fő. 

(3) A Képviselő-testület tanácsnokai: 

a) Városüzemeltetési tanácsnok, 

b) Sportügyi tanácsnok. 

(4) A bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok és tanácsadó testületi tagok névsorát e rendelet 2. 

függeléke tartalmazza. 

(5) A Képviselő-testület - bármely általa meghatározott feladatra - ad hoc (ideiglenes) bizottságot, vagy 

munkacsoportot hozhat létre. 

(6) A bizottságok feladatkörébe utalt ügyekben a bizottságokhoz írásos előterjesztést a polgármester, az 

alpolgármester(ek), képviselő, a bizottság elnöke, alelnöke, a jegyző, aljegyző, főépítész, főkertész, 
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valamint az osztályvezetők, illetve az osztályvezetők megbízása alapján az általuk kijelölt ügyintézők 

nyújthatnak be. 

(7) A bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri hivatal látja el. 

(8) A bizottságot a bizottság elnöke - akadályoztatása esetén - alelnöke, vagy a polgármester hívja össze. 

A bizottság szükség szerint, de negyedévente legalább egy ülést tart. A bizottság ülésén részt vesz a 

szakterületért felelős hivatali vezető vagy ügyintéző, illetve a napirendi pont előterjesztője. 

 

22. § 

(1) A bizottsági elnök összehívja a bizottsági ülést: 

a) az Mötv. 60. §-a alapján, valamint a 61. § (1) bekezdésében foglalt esetben, 

b) amennyiben azt a képviselő indítványozza és a testület nem foglalt ellene állást, 

c) amennyiben azt a bizottság tagjainak több mint fele indítványozza, 

d) a Képviselő-testület indítványára, 

e) minden olyan esetben, amikor a bizottság állásfoglalása szükséges. 

(2) A tervezett bizottsági ülésről a képviselőket, a bizottsági tagokat, illetve a tanácskozási joggal 

meghívottakat a Polgármesteri hivatalon keresztül az ülés előtt lehetőség szerint három nappal értesíteni 

kell. 

(3) A képviselők, az érintett osztályvezetők és a meghívott szakértők, valamint a bizottság által állandó 

tanácskozási joggal meghívottak tanácskozási joggal részt vehetnek a bizottság ülésén. A bizottság 

ülésén tanácskozási joggal részt vesz az előterjesztés készítésében résztvevő vagy a jegyző által 

megbízott - lehetőleg vezető beosztású - köztisztviselő. 

(4) Amennyiben bármelyik 2 bizottsági tag indítványozza a bizottsági ülés összehívását, akkor az elnök 

3 napon belül köteles azt összehívni. Amennyiben az elnök e kötelezettségének nem tesz eleget, a 

polgármesternek össze kell hívnia a bizottság ülését. 

(5) A bizottsági elnök és tag bizottsági üléseken történő részvételével, onnan való távolmaradásával, 

igazolatlan hiányzásával, valamint a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásával kapcsolatos 

szankciók tekintetében a 8. § (3), (4) bekezdései és (5) bekezdés 2-3. pontjaiban, valamint 16. § (4) 

bekezdésében foglaltak az irányadók. 

(6) Bizottsági elnök vagy tag tiszteletdíja alatt a bizottsági tevékenységért kapott tiszteletdíjnak 

megfelelő összeget kell érteni. 

 

23. § 

(1) A bizottsági üléseket a bizottság elnöke, alelnöke, akadályoztatása esetén a Képviselő-testület által 

megbízott, vagy a bizottság által felkért bizottsági tag vezeti, akit ugyanazon jogok és kötelezettségek 

illetnek meg, mint a bizottság elnökét. 

(2) A bizottság határozatképességére, határozathozatalra az Mötv. 60. §-a alapján, ezen rendelet 16. § -

18. §-ban foglalt – Képviselő-testületre vonatkozó – szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

(3) A bizottság javaslatait, illetve döntéseit szavazás útján hozza, mely kézfelemeléssel történik. Név 

szerinti szavazás rendelhető el, amennyiben a bizottság jelenlévő tagjainak több mint a fele azzal 

egyetért. A bizottság tagjai név szerinti szavazáskor a levezető elnök szólítására ábécé sorrendben 

nyilatkoznak. A levezető elnök az utolsó szavazó. A szavazatok összeszámlálásáról a levezető elnök 

gondoskodik. 

24. § 

(1) Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyző az ülést követő 15 napon belül megküld 

a törvény által megállapított felügyeleti szerv részére. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) a jelenlévők nevét, 

b) a tárgyalt napirendi pontokat, 

c) az ülésen elhangzottak lényegét, 

d) számszerűen a szavazati arányt, 

e) a bizottság javaslatait vagy döntéseit, 

f) külön kérésre az ülésen elhangzott hozzászólás szó szerinti szövegét. 

g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízott bizottsági tag aláírását. 

(3) A jegyzőkönyv elkészítéséért a jegyző, hitelesítéséért a bizottsági elnök felel. 

(4) A jegyzőkönyvekbe történő betekintésre az Mötv. 60. §-a alapján az 52. § (3) bekezdése irányadó. 
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(5) A hitelesített jegyzőkönyvi kivonatot az önkormányzat honlapján a hitelesítést követő 3 munkanapon 

belül meg kell jeleníteni. 

(6) Az állandó bizottságokra vonatkozó szabályozás érvényes minden ad hoc (ideiglenes) bizottságra is. 

 

9. Vagyonnyilatkozati, méltatlansági, összeférhetetlenségi eljárás 

 

25. § 

(1) A képviselő az Mötv. 39. § (1) bekezdése alapján, a Képviselő-testület bizottságának nem képviselő 

tagja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a 

továbbiakban: Vnytv.) 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott személyként - a 4. § d) pontjára 

figyelemmel - vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.  

(2) A képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év januárt 1-jétől számított 30 napon belül 

köteles vagyonnyilatkozatot tenni az Mötv. 2. melléklete szerinti adattartalommal.  

(3) A Képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

megválasztását követő 30 napon belül, majd azt követően 2 évente, az esedékesség évében június 30-ig 

köteles eleget tenni a Vnytv. melléklete szerinti adattartalommal.  

(4) A nem képviselő tag vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a Vnytv. 2. § b) pontja szerinti 

hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát. A bizottságok nem képviselő tagját és hozzátartozóját nem 

nyilvános vagyonnyilatkozati kötelezettség terheli.  

(5) A leadott és nyilvántartásba vett vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottság a Polgármesteri hivatalban páncélszekrényben őrzi. 

(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 

Bizottságnál bárki kezdeményezheti. 

(7) A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 

kezdeményezés esetén felhívja az érintett képviselőt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon a 

kezdeményezéssel kapcsolatosan, amennyiben azt alaposnak találja, javítsa ki a kezdeményezésben 

kifogásolt adatokat. 

(8) Amennyiben a képviselő a kifogásolt adatokat kijavítja, az elnök nem rendeli el a 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását, e tényről tájékoztatja soron következő ülésén a 

Képviselő-testületet és a kezdeményezőt. 

(9) Amennyiben a képviselő a felhívásnak nem tesz eleget, a kezdeményezésben foglaltakat vitatja, a 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke köteles elrendelni a vagyonnyilatkozattal 

kapcsolatos eljárás megindítását. Ha a kezdeményezés alaposnak minősül határidő kitűzésével felhívja 

a képviselőt a hiba kijavítására. 

(10) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat 

esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli - ismételt kezdeményezést a 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. 

 

26. § 

Az összeférhetetlenségi eljárás szabályaira az Mötv. 37. §-ának rendelkezései az irányadóak. 

 

27. § 

A méltatlansági eljárásra az Mötv. 37. § (2)-(7) bekezdéseit kell alkalmazni. 

 

10. A polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző, a polgármesteri hivatal 

 

28. § 

(1) A polgármester megbízatásának létrejöttére az Mötv. 63. §-a, megszűnésére az Mötv. 69. §-a, 

illetményének megállapítására az Mötv. 71. §-a az irányadó. 

(2) A polgármester feladatait az Mötv., különösen a 65-68. §-ai tartalmazzák. 

(3) Tartós - 14 naptári napot meghaladó - szabadság esetén a polgármester előre köteles tájékoztatni a 

Képviselő-testületet. 

(4) A polgármestert távolléte idején az általános alpolgármester helyettesíti. 
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29. § 

Az alpolgármester(ek) a Képviselő-testület a tagjai közül választott, társadalmi megbízatású 

alpolgármester(ek). A Képviselő-testület tagjai közül 1 fő általános és 1 fő kommunikációért felelős 

alpolgármestert választ. Kinevezésére az Mötv. 74-75. §-ának, megbízatása megszűnésére az Mötv. 76. 

§-ának, illetményére az Mötv. 80. §-ának szabályai az irányadók. 

 

30. § 

A jegyző és aljegyző feladatkörére és kinevezésére a Mötv. 81-82. §-ai irányadók. 

 

31. § 

(1) A Gödi Polgármesteri Hivatal működésére az Mötv. 84. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a szakágazati jogszabályok az irányadók. 

(2) A Képviselő-testületi határozatokról a hivatal nyilvántartást vezet. 

(3) A Képviselő-testületi határozatok végrehajtásának időpontját lehetőség szerint konkrét naptári 

napban kell meghatározni. 

(4) A Képviselő-testületi határozat végrehajtásáért felelős személy köteles a végrehajtásról szóló 

jelentést legkésőbb a határidő lejártát követően a Képviselő-testületi előterjesztések előkészítésére és 

leadási határidejére vonatkozó szabályok meghatározásával a jegyzőnek megküldeni. Amennyiben nem 

volt konkrét naptári nap meghatározva, a testületi ülés után 15. munkanapot tekintjük határidőnek. 

(5) A végrehajtás bármilyen okból történő akadályoztatása esetén a határidő meghosszabbítását egyszeri 

alkalommal – indoklással ellátva – a Képviselő-testülettől kell kérelmezni a jegyző 16. § (3) bekezdés 

a) pontjában írt tájékoztatója keretében a korábban megállapított határidő lejárta előtt 

(6) A meghosszabbított határidejű végrehajtás bármilyen okból történő akadályoztatása esetén a 

Képviselő-testülettől kell kezdeményezni a jegyző 16. § (3) bekezdés a) pontjában írt tájékoztatója 

keretében új határidőt. Ebben az esetben új felelőst is meg kell jelölni. 

 

11. Önkormányzati rendeletalkotás 

 

32. § 

A helyi önkormányzati rendelet megalkotására az Mötv. 6. § c) pontja, 8. § (2) bekezdése, 143. § (3)-(4) 

bekezdései és a jogalkotás tartalmi, formai elemeit meghatározó, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

tv. (továbbiakban: Jat.), valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

előírásai az irányadóak. 

 

33. § 

(1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: 

a) a polgármester, alpolgármester(ek), 

b) a települési képviselő, 

c) a Képviselő-testület bizottsága, 

d) a jegyző, aljegyző. 

(2) A rendelet tervezet indokolással együtt a Jat.-ban meghatározott előkészítés után nyújtható be a 

Képviselő-testület ülésére. Az előkészítő munkába be kell vonni a Polgármesteri hivatal téma szerint 

illetékes osztályát is. 

 

34. § 

Az önkormányzati rendelet kihirdetésére az Mötv. 51. § (2) bekezdése irányadó. A rendeletet kihirdetési 

záradékkal kell ellátni az alábbiak szerint: „A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

történő kifüggesztéssel ... év ... hó ... napján (szükség szerint: ... órakor) kihirdetésre került. A 

kifüggesztés időtartama 30 nap. (jegyző aláírása, Polgármesteri hivatal körbélyegzője). 

 

35. § 

(1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, az önkormányzati rendeletnek a 

Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével történik. 

(2) A jegyző gondoskodik a már kihirdetett önkormányzati rendelet közzétételéről a www.god.hu 

weblapon. 
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(3) Amennyiben külön jogszabály valamely anyag, dokumentum helyben szokásos módon történő 

közzétételét rendeli el, vagy lehetőséget ad a közzétételre - a közzététel alatt a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztést kell érteni, továbbá közzétehető a www.god.hu weblapon és a Gödi 

Körképben is. Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, 

valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben rögzített adatokat a központi honlapon is közzé kell tenni. 

 

12. Nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítása 

 

36. § 

(1) A nemzetiségi önkormányzat üléseinek, közmeghallgatásainak és rendezvényeinek lebonyolításához 

jogosult a Városháza üléstermének használatára. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése szerint a Polgármesteri hivatal technikai, személyi segítségét és 

műszaki eszközeit igényelheti. 

 

13. A tanácsnokok működése 

 

37. § 

(1) A Képviselő-testület az általa meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére 

tanácsnokokat bíz meg. A tanácsnok a Képviselő-testület által meghatározott, a város életében kiemelten 

jelentős ügycsoportokat felügyeli. 

(2) A tanácsnokok minden év december hónapjában esedékes munkaterv szerinti Képviselő-testületi 

ülés időpontjáig a Képviselő-testület elé terjesztik a következő évre vonatkozó éves munkatervüket. 

Amennyiben a tanácsnokok megbízatása év közben kezdődik, a megbízatás kezdetétől számított három 

hónapon belül kell a munkatervet elkészíteni. 

(3) A tanácsnokok minden év március 31-ig írásban beszámolnak a Képviselő-testületnek az előző évi 

munkatervben meghatározott célok és irányelvek betartásáról és megvalósításáról. A beszámoló 

javaslattételi, döntés-előkészítési célt szolgáló dokumentum. 

(4) A tanácsnok részt vesz önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyek javaslattételi vagy véleményezési 

jogkörében zajló döntés-előkészítésben, és a meghozott bizottsági, polgármesteri vagy jegyzői döntés 

előkészítő iratot javaslatával, véleményével látja el. A tanácsnok kifejezi, hogy részt vett a döntés 

előkészítése során az ügyet megismerte, egyetért a meghozott döntéssel. A tanácsnok véleménye nem 

minősül a döntés érvényességi kellékének. 

(5) A tanácsnokok feladatkörét a 3. melléklete tartalmazza. 

 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

38. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet. 

 

39. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 
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1. melléklet 

Göd Város Önkormányzatának címere 
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2. melléklet 

A bizottságok általános feladat- és hatáskörei 

 

1. A bizottság ellátja a Képviselő-testület által átruházott egyes hatásköröket. 

2. A bizottság megtárgyalja a hozzá intézett lakossági kérdéseket, véleményeket, javaslatokat. 

3. Előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, ellenőrizheti a döntések végrehajtását. 

4. Feladatkörében ellenőrizheti a polgármesteri hivatalnak a Képviselő-testület döntéseinek 

előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. 

5. Kezdeményezheti a polgármester és a jegyző intézkedését, amennyiben a Hivatal tevékenységében a 

Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy 

önkormányzati ügyben a szükséges intézkedés elmulasztását észleli. 

6. Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról az Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján. 

7. A feladat- és hatásköréből adódóan, a kölcsönösség elvének betartásával a bizottságoknak tájékoztatni 

kell egymást minden olyan más bizottság és szervezet által a Képviselő-testület elé terjesztett ügyben, 

amely az adott bizottság feladatkörét érinti, arra hatással lehet. 

8. A döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése terén a bizottságok figyelemmel kísérik és 

értékelik a Polgármesteri Hivatalnak a bizottsági tevékenységgel összefüggő munkáját, ezen belül 

különösen a jogszabályok és az önkormányzati rendeletek végrehajtását. 

9. A polgármester kérésére véleményt nyilvánít az éves költségvetés tervezetéről. 

10. Értékeli a hatáskörébe, ügykörébe tartozó pályázatokat és egyedi támogatási kérelmeket, dönt 

ezeknek a Bizottság rendelkezésére álló keretből való támogatásáról, e tárgyban javaslatot tesz a 

Képviselő-testület felé, beszámoltatja a támogatásban részesülőket. 

11. A vonatkozó szabályok keretei között szabadon dönt a Bizottság rendelkezésére álló pénzügyi keret 

felhasználásáról. A bizottság kötelezettségvállalása esetén a szakmai feladati ellátásra biztosított 

költségvetési előirányzatot nem lépheti át, a kötelezettségvállalásra vonatkozó határozatának 

meghozatala előtt köteles a Pénzügyi Osztálytól írásbeli kimutatást kérni a felhasználható pénzügyi 

keretről, a fedezet rendelkezésre állásáról. 

 

I. Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság feladat- és hatáskörei 

 

12. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi gazdálkodás menetét, ellenőrizheti az egyes 

intézmények gazdálkodását. 

13. Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon alakulását. 

14. Ellenőrzi a beruházások folyamatát, pénzügyi rendezését, a közbeszerzések lefolytatását. 

15. Ellenőrzi az önkormányzati vagyon elidegenítésének folyamatát. Ennek keretében megvizsgálhatja, 

ingatlan értékesítése vagy hasznosítása esetén megvizsgálja, hogy megtörténtek-e a szükséges lépések 

az optimális ár elérése érdekében. 

16. Az éves költségvetés előkészítése folyamán véleményezi 

a) az önkormányzati adókkal és adójellegű bevételekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 

b) az esetleges hitelfelvétel lehetőségét, 

c) a költségvetés tervezetét. 

17. Javaslatot tesz helyi adó bevezetésére és megszüntetésére, valamint helyi adókkal és talajterhelési 

díjjal kapcsolatos rendeletek megalkotására, módosítására és hatályon kívül helyezésére. 

18. Az elfogadott költségvetés végrehajtása során 

a) véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat és tájékoztatókat, 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek, kiadások és a likviditás önkormányzati szintű 

alakulását, 

c) szükség szerint javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására, 

d) megtárgyalja és véleményezi más bizottság vagy képviselő által javasolt, a költségvetést érintő 

előterjesztéseket, 

e) véleményezi, illetve javaslatot tesz az Önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő 

elhelyezésével kapcsolatban. 

f) az esetleges hitelfelvétel lehetőségét 

19. Megvitatja a könyvvizsgáló jelentéseit. 

20. Véleményezi az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló indítványt. 
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21. Javaslatot tesz, véleményezi valamennyi, az önkormányzat által fizetési kötelezettséget megállapító 

önkormányzati rendelet tervezetét. 

22. Véleményezi az éves belső ellenőrzési tervet, a belső ellenőrzés stratégiai tervét, illetve az éves belső 

ellenőrzési jelentést. 

23. Javaslatot tehet az önkormányzati tevékenységek, folyamatok szabályozására, meglévő 

szabályzatok módosítására, külső vagy belső ellenőrzések lefolytatására. 

24. A gazdálkodás biztonsága érdekében figyelemmel kísérheti a számviteli politika betartását, valamint 

a bizonylati rend és bizonylati fegyelem megtartását. 

25. Véleményezi az önkormányzat és intézményei gazdasági tevékenységét vizsgáló jelentéseket. 

26. Ellenőrizheti az egyes bizottságok döntéseinek pénzügyi megalapozottságát, hasznossági és 

gazdaságossági indokoltságát. 

27. Ellenőrzi a pénzügyi kihatással járó érvényes szolgáltatói, értékesítési, tervezési és kivitelezési 

szerződések célszerűségét, gazdaságosságát. 

28. Ellenőrzi a tervezett új beruházások pénzügyi feltételeinek meglétét, hasznossági és gazdaságossági 

indokoltságát. 

29. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárásokban javaslatot tesz az ajánlat vagy 

részvételi felhívás végleges szövegére, az eljárás eredményéről szóló döntésre és a nyertes ajánlattevő 

személyére. 

30. A Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó tárgyalásos közbeszerzési eljárásokban dönt a 

tárgyalásokat megelőzően az Ajánlattevők ajánlatának érvényességéről és az Ajánlattevők 

alkalmasságáról. 

31. Megtárgyalja és véleményezi a Gödi Rendőrőrs és a Dunakeszi Rendőrkapitány éves írásbeli 

beszámolóját. 

32. Megtárgyalja és véleményezi az Önkormányzati Rendészeti Szerv éves beszámolóját. 

33. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését, a 

vagyonnyilatkozatok átvételéről átvételi elismervényt ad. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre 

vonatkozó határidő lejártát követő testületi ülésen a bizottság elnöke tájékoztatást ad azon képviselők 

listájáról, akik nem tettek eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. 

34. Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzést és eljárást. Az ellenőrzések eredményéről 

tájékoztatja a soron következő ülésen a Képviselő-testületet. 

35. Kivizsgálja a polgármester által átadott, a képviselői összeférhetetlenség és méltatlanság 

megállapítására irányuló kezdeményezést és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek. 

36. Kivizsgálja a polgármester összeférhetetlenségének és méltatlanságának megállapítására irányuló 

kezdeményezést és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek. 

37. Javaslatot tesz a Képviselő-testülethez érkező városnév- és jelképhasználattal kapcsolatban. 

38. Előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezeteket. 

 

II. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei 

 

39. Szakmai szempontból véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket. 

40. A Képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek kezdeményezésére szakmai 

véleményt nyilvánít városstratégiai kérdésekben. 

41. Közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos stratégiai jellegű 

feladatok meghatározásában. 

42. Véleményezi az önkormányzat és a hivatal fejlesztési elképzeléseit. 

43. Véleményezi az önkormányzat vagy intézményei által benyújtásra kerülő pályázatokat. 

44. Véleményezi az önkormányzat által az éves költségvetés terhére megrendelt megvalósíthatósági és 

szakértői tanulmányokat. 

45. Közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában. 

46. Véleményezi a településszerkezeti koncepciót. 

47. Véleményezi a településszerkezeti tervet, a városi építési szabályzatot és a szabályozási tervet. 

48. Véleményezi a rész szabályozási terveket és az építési szabályzatokat. 

49. Figyelemmel kíséri a rendezési tervek végrehajtásának menetét, kezdeményezheti módosításukat. 

50. Véleményezi a közterületek rendjének kialakítását. 

51. Előkészíti a városfejlesztésben jelentős súllyal bíró területek hasznosítására kiírt pályázatokat. 
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52. Javaslatot tesz az éves költségvetésben a városfejlesztési és városüzemeltetési célokra megjelölt 

előirányzatok felhasználására. 

53. Szükség esetén, de évente legalább kétszer véleményt nyilvánít városfejlesztési és városüzemeltetési 

kérdésekben. 

54. Véleményezi a közlekedést érintő koncepciókat. 

55. Javaslatokat tesz az önkormányzat tulajdonába tartozó közlekedési létesítmények felújítására, 

korszerűsítésére, a költségvetési előirányzatok felhasználására. 

56. Részt vesz a közlekedéssel kapcsolatos pályázatok kiírásában, azok elbírálásában. 

57. Szakmai kapcsolatot tart az utak és hidak, valamint a vasutak kezelőivel, fenntartóival. 

58. Javaslatot tesz a város közlekedési koncepciójának korszerűsítésére, aktualizálására. 

59. Figyelemmel kíséri az utak állapotát. 

60. Állást foglal a közúthálózat fejlesztésével kapcsolatban, dönt a forgalmi rend felülvizsgálatával 

kapcsolatos kérdésekben, amelyeket a Képviselő testület számára döntésre előkészít. 

61. Dönt a költségvetésben meghatározott környezetvédelmi feladatokra fordítható keret 

felhasználásáról. javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására. 

62. Javaslatot tesz a helyi jelentőségű értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására és 

helyreállítására. 

63. A Képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, és az alpolgármester kezdeményezésére 

véleményt nyilvánít a környezet- és természetvédelmi kérdésekben. 

64. Véleményez minden településfejlesztési tevékenységet környezetvédelmi szempontból. 

65. Javaslatot tesz a közterületek bontás utáni helyreállítása tárgyában önkormányzati rendelet 

alkotására, módosítására. 

66. Jóváhagyja az utak téli üzemeltetési tervét. 

67. Dönt a középiskolai ösztöndíjrendszer pályázati feltételeiről és a beérkezett pályázatokról. 

68. Dönt az oktatási tárgyú önkormányzati támogatásokról és pályázatokról. 

69. Javaslatot tesz a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására. 

70. Javaslatot tesz a közút megrongálódásának kijavításáról és a forgalom biztonságát veszélyeztető 

helyzet elhárításáról. 

71. Figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek 

személyi- és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és a működés javítása 

érdekében. 

72. Véleményezi: 

a) az önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői álláshelyére kiírt 

pályázatokat, valamint javaslatot tesz az intézményvezető személyére, 

b) az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratát és 

annak módosítását. 

c) az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, és - az alapító okirat kivételével - egyéb dokumentumait. 

73. Segíti a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, támogatja a hagyományteremtő 

kulturális és művészeti tevékenységeket. 

74. Szakterületének megfelelően az Önkormányzat, illetve a Pest Megyei Önkormányzat által alapított 

kitüntető címekre javaslatot tehet. 

75. A település demográfiai, társadalmi, gazdasági stb. folyamataira tekintettel hosszabb távú 

előretekintéssel folyamatosan felülvizsgálja a város közművelődési politikáját. 

76. Figyelemmel kíséri a közművelődési, közgyűjteményi célú használatban lévő önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok, a bennük található ingóságok, valamint az ingatlanokat határoló közterületek 

állapotát. Javaslatot tehet a Képviselő-testület felé a fent nevezett vagyonelemek állagmegóvására, 

felújítására, hasznosítására. 

 

III. Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

 

77. Ellenőrzést kezdeményezhet a feladatköréhez kapcsolódóan a költségvetési szerveknél. 

Tájékoztatást kérhet a költségvetési szervektől a feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásáról. 

78. Szakterületének megfelelően az Önkormányzat, illetve a Pest Megyei Önkormányzat által alapított 

kitüntető címekre javaslatot tehet. 
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79. Döntést hoz a rendelkezésére álló pénzügyi forrás felhasználásáról, pályázatokról, egyedi támogatási 

kérelmekről. 

80. Dönt a szociális témájú helyi rendeletekben a hatáskörébe utalt ügyekben. 

81. Véleményezését követően nyújtható be a testület elé valamennyi egészségügyi, és szociális kérdést 

érintő előterjesztés. 

82. A Képviselő-testület által a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzat figyelembevételével 

dönt a helyi támogatások odaítéléséről. A bizottság határozatát a szakelőadó döntésre előkészített anyaga 

alapján hozza meg. 

83. A helyi szociális témájú rendeletben foglaltak szerint méltányosság alapján dönt a jövedelemhatárt 

meghaladó kérelmekről. 

84. Gyakorolja a szociális segélykereten belüli előirányzat átcsoportosítási jogkört. 

85. Dönt a városi szociális és egészségügyi intézmények szakmai dokumentumainak - különös 

tekintettel az SZMSZ, házirend, szakmai program, éves szakmai beszámoló - elfogadásáról. 

86. Az intézményvezető javaslatára dönt az Alapszolgáltatási Központba történő felvételről - kivéve a 

szociális témájú helyi rendeletekben az intézményvezető hatáskörébe utalt ügyeket - rendszeresen és az 

intézményvezetővel közösen javaslatot tesz a térítési díjra. 

87. Megszünteti a szociális intézményi jogviszonyát annak a személynek, aki a házirendet súlyosan 

megsérti. 

88. A bölcsődevezető javaslata alapján dönt az önkormányzati bölcsődébe történő felvételről, kivéve a 

helyi gyermekvédelmi rendeletben foglalt ügyeket. Felülvizsgálja a felvettek további bennmaradásának 

jogosultságát. 

89. Javaslatot tesz az orvosi körzetek területére. 

90. Az e célra elkülönített pénzalapból (céltámogatás) gondoskodik a hajléktalanokról, és dönt az 

Albérlők Házába történő felvételről és az onnan történő elbocsátásról. 

91. Dönt a szociális helyzet alapján elbírálandó ösztöndíjpályázatokról. 

92. Dönt az önkormányzati tulajdonú szociális lakás bérbeadásáról. 

93. Javaslatot tesz az önkormányzati szociális és a piaci alapon hasznosított bérlakás bérének 

megállapítására, módosítására. 

94. Meghatározza a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakásokra vonatkozó bérleti szerződés 

időtartamára vonatkozó szabályokat jogász ellenjegyzésével. 

95. Javaslatot tesz a lakásokra vonatkozó pályázati feltételekre. 

96. Javaslatot tesz minden önkormányzati lakást érintő szabályozásra és dönt a helyi rendeletben a 

hatáskörébe utalt lakásügyekkel kapcsolatos kérdésekben. 

97. Dönt a bérlakásigénylők sorrendjének megállapításáról, annak módosításáról a helyi rendelet 

alapján. 

98. Dönt a lakásbérleti jogviszony folytatásáról, valamint gyakorolja a bérlőkijelölési jogot. 

99. Dönt a bérlakásba bérlő által befogadni kívánt személyekhez való hozzájárulásról. 

100. Javaslatot tesz a lakásigénylők részére értékesíthető lakások kijelöléséről.  



146 

3. melléklet 

Tanácsnokok feladatkörei  

 

I. Városüzemeltetési tanácsnok feladatköre 

 

1. Közreműködik az önkormányzat városüzemeltetési feladatainak meghatározásában, így különösen 

a) az önkormányzati költségvetésben településtisztasági, közterület-gondozási, közműfejlesztési-

útfenntartási feladatok, a lakosság részére nyújtott egyéb szolgáltatások teljesítésére szánt előirányzatok 

megtervezésében. 

b) az éves költségvetésben fenti célokra elkülönített előirányzatok felhasználása során keletkező 

szerződéses jogviszonyok előkészítésében, a szerződéses teljesítés ellenőrzésében. 

2. Véleményezi a közterületek rendjével, a temetőkkel és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

Képviselő-testületi rendelettervezeteket, ellenőrzi ezek végrehajtását. 

3. Közreműködik az önkormányzati költségvetésben szereplő fejlesztési és felújítási igények 

felmérésében, minősítésében, azok beépítésének megalapozásában: a jóváhagyott fejlesztési, felújítási 

célok - közbeszerzési törvényben előírt szabályok szerinti - megvalósításában. 

4. Részt vesz az önkormányzati tulajdonú közterületek - nem építéshatósági hatáskörbe tartozó - 

hasznosításában, figyelemmel kíséri a vagyonhasznosítási, településrendezési tervekkel, előírásokkal 

való összhangját. 

5. Ellátja az önkormányzati környezetvédelmi előírások érvényesülésének ellenőrzését, javaslatot tesz 

azok kidolgozására, más szabályozásokba való beépítésére.  

6. Segíti a polgármester tevékenységét a városüzemeltetési feladatok tekintetében. 

7. Feladatai ellátása során együttműködik a polgármesterrel, a bizottságokkal, továbbá a feladatok 

végrehajtásában részt vevő önkormányzati szervekkel, melyek vezetőitől tájékoztatást kérhet. 

 

II. Sportügyi tanácsnok feladatköre 

 

8. Közreműködik az önkormányzat sport-, ifjúsági ügyek kapcsán kötelezővé váló feladatainak 

meghatározásában. 

9. Véleményezi a sportcélú támogatási kérelmeket, ellenőrzi ezek végrehajtását. 

10. Közreműködik az önkormányzati költségvetésben szereplő sportélettel kapcsolatos igények 

felmérésében, minősítésében, azok beépítésének megalapozásában, a jóváhagyott célok 

megvalósításában. 

11. Részt vesz az önkormányzati tulajdonú közterületek - nem építéshatósági hatáskörbe tartozó - 

sportcélú hasznosításában. 

12. Felméri és véleményezi a szakosztályok tehetséggondozó tevékenységét. 

13. Segíti a polgármester tevékenységét a sportélettel kapcsolatos feladatok tekintetében. 

14. Feladatai ellátása során együttműködik a polgármesterrel, a bizottságokkal, továbbá a feladatok 

végrehajtásában részt vevő önkormányzati szervekkel, melyek vezetőitől tájékoztatást kérhet. 

15. Kapcsolatot tart a GSE elnökével, szakosztályaival és más, sporttal foglalkozó egyesületek 

vezetőivel. Kérelmeiket továbbítja a Polgármesteri Hivatal megfelelő osztályaihoz, illetve szükség 

esetén előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé. 

16. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek minden olyan ügyben, amelyek a testedzési és sportolási 

igények kielégítését szolgáló sportlétesítmények építésére, fenntartására és fejlesztésére szolgál.   
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4. melléklet 

 

A polgármesterre átruházott képviselő-testületi feladat- és hatáskörök, az alpolgármester(ek) 

 

I. A polgármester feladat-és hatásköre: 

 

1. Javaslatot tesz a Képviselő-testület munkatervére. 

2. Polgármesteri fogadóórát tart az állampolgárok részére. 

3. Szükség esetén a területért felelős bizottság összehívását indítványozza. 

4. Átruházott hatáskörében az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályozó rendelet előírásainak 

megfelelően, annak keretei között tulajdonosi szerepkörben dönt a tulajdonosi hozzájárulás iránti 

kérelmek teljesítéséről, így különösen az önkormányzati tulajdonban álló élet- és vagyonbiztonságot 

súlyosan veszélyeztető fákon halasztást nem tűrő beavatkozásokról. 

5. Képviseli az önkormányzat Képviselő-testületét. 

6. A Képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt. 

7. Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 

hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja. 

8. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

9. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az aljegyző, az egyéb munkáltatói jogokat az 

alpolgármester és az önkormányzati intézmények vezetői tekintetében. 

10. Amennyiben a Képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon 

ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést 

követő három napon belül nyújthatja be, a Képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt 

napon belül dönt. 

11. Összehívja és vezeti a Képviselő-testület üléseit. 

12. Gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról. 

13. Aláírásával hitelesíti a Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvet, valamint az 

önkormányzati rendeletet. 

14. Javaslatot tesz az alpolgármester megválasztására. 

15. Tájékoztatja a Képviselő-testületet a törvényességi felhívás tartalmáról. 

16. Átruházott hatáskörben dönt a helyi közutak tekintetében a közútkezelői hozzájárulásról. 

17. A „Göd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat beterjeszti a KT-

nek; Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 4. § (4) bekezdés. 

18. A „Pro Urbe Gödért Emlékérem” elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatokat beterjeszti 

a KT-nek; Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 5. § (5) bekezdés. 

19. A „Kóczán Mór Díj Göd” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és serleget átadja. Göd 

Város Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 6. § (1) bekezdés. 

20. A „Salkaházi Sára Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és díjat átadja. Göd Város 

Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 7. § (2) bekezdés. 

21. A „Az Év Pedagógusa Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és díjat átadja. Göd 

Város Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 8. § (10) bekezdés. 

22. A „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj” kitüntető cím adományozásával járó 

díszoklevelet és díjat átadja. Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 9. § (5) 

bekezdés. 

23. A „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és díjat átadja. 

Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 10. § (5) bekezdés. 

24. A „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és 

díjat átadja. Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 11. § (6) bekezdés. 

25. A „Gödi Gyermekekért Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és díjat átadja. Göd 

Város Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 12. § (5) bekezdés. 

26. A „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” kitüntető cím adományozásával járó díszoklevelet és díjat 

átadja. Göd Város Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 13. § (4) bekezdés. 

27. A „Pro Vigilantia Göd Díj” kitüntető cím adományozásával járó kitüntetést és díjat átadja. Göd Város 

Önkormányzatának 9/2015. (IV. 30.) sz. rendelete 14. § (6) bekezdés. 
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28. Az elhunyt Göd Város Díszpolgára kitüntetettje síremlékének felállításához szükség szerint 

maximum 300.000 Ft támogatást nyújthat. 

29. A Képviselő-testület javaslatára díszsírhelyet biztosít Göd Város Díszpolgára kitüntetettje részére a 

család egyetértésével (30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés). 

30. Támogatást nyújthat az elhunyt Pro-Urbe Göd emlékplakett kitüntetettje síremlékének felállításához 

- szükség szerint - maximum 200.000 Ft erejéig. 

31. Képviselő-testületi határozat alapján gondoskodik a helyi kitüntetések és elismerő címek 

visszavonásáról (9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés). 

32. Tájékoztatja a Képviselő-testület, amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve 

valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára 

pótelőirányzatot biztosít; (éves költségvetési rendelet). 

33. Tájékoztatja a képviselőt-testület 30 napon belül a jegyző előkészítésében történt, a helyi 

önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról; (éves 

költségvetési rendelet). 

34. Rendelkezik a polgármesteri keretről (éves költségvetési rendelet). 

35. A PEKJB által meghatározott bérleti díjakkal megköti a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásáról 

szóló bérleti szerződést. 

36. Dönt a köztemetési ügyekben és intézkedik a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként történő 

bejelentéséről, kötelezi az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére, 

illetve azt méltányosságból elengedi. 

37. Lezárja a közutat vagy forgalmát korlátozza (eltereli) a közúton folyó munka, a közút állagának 

védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt. 

38. Nyilvántartja a közutakat. 

39. Dönt a közterületi vízvételi helyek és a közterületi tűzcsapok megszüntetéséről, áthelyezéséről. 

40. Megköti A Dunakeszi Tankerületi Központtal a vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok tanítási időn kívüli ingyenes használatára vonatkozó, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 76. § szerinti külön megállapodást. 

41. Dönt Göd Város Önkormányzata felé fennálló polgári jogi jogviszonyból eredő lejárt teljesítési 

határidejű követelésre benyújtott részletfizetési, fizetési halasztási kérelmek elbírálásáról 100.000.- Ft 

egyedi értékhatárig. 

42. Meghatalmazást ad az Önkormányzat jogi képviseletére. 

43. A Képviselő-testületi határozatok, illetve költségvetési rendelet végrehajtásáról gondoskodik, a 

szükséges szerződéseket aláírja. 

 

II. Alpolgármesterek 

 

44. Az alpolgármesterek feladatukat társadalmi megbízatásban látják el.  
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5. melléklet 

A jegyző feladat- és hatásköre 

 

1. A jegyző feladat- és hatáskörére az Mötv. 81. § (3) bekezdése irányadó. 

2. Gondoskodik a Képviselő-testületi ülések időpontjának, javasolt napirendjének hirdetmény útján 

történő közzétételéről. 

3. Biztosítja az állampolgárok számára a testületi ülésekről készített jegyzőkönyvbe történő betekintést. 

4. Aláírja a testületi ülés jegyzőkönyvét. 

5. Segítséget nyújt a képviselőknek a jogszabályok értelmezésében. 

6. Szükség esetén önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezi. 

7. Aláírja és kihirdeti az önkormányzati rendeletet. 

8. Az önkormányzati rendelet hiteles szövegét az állampolgárok számára közzéteszi. 

9. A Képviselő-testület és a bizottságok üléséről készített jegyzőkönyvet - annak mellékleteivel - tizenöt 

napon belül felterjeszti a törvény által megállapított felügyeleti szerv részére. 

10. Vezeti a polgármesteri hivatalt. 

11. Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

12. Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói 

jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. 

A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, 

jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. 

13. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. 

14. Tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület ülésén. A Képviselő-testület bizottságának 

ülésein tanácskozási joggal vesz részt, illetőleg az aljegyző, vagy osztályvezető útján képviselteti magát. 

15. Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 

16. Köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságnak, a polgármesternek és az 

alpolgármester(ek)nek, amennyiben a döntésüknél jogszabálysértést észlel. 

17. Javaslatot tesz az aljegyző személyére. 

18. A jegyző és az aljegyző egyidejű távolléte vagy akadályoztatása estén a jegyzői feladatokat - a 

munkáltatói jogkör kivételével - az Hatósági Osztály vezetője látja el. 

19. Dönt a szociális témájú helyi rendeletekben a hatáskörébe utalt ügyekben.  
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6. melléklet 

A képviselő-testületi és a bizottsági ülések meghívójának és az előterjesztések anyagának kiadási 

rendjéről 

 

A Képviselő-testület ülésére meghívót és az előterjesztések teljes anyagát kapja: 

- Képviselő-testület tagjai 

- jegyző 

- aljegyző 

- osztályvezetők 

- Településellátó Szervezet (a továbbiakban: TESZ) igazgató 

A Képviselő-testület ülésére meghívót kapnak: 

- intézményvezetők 

- az érintett szakértők 

- helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke (tanácskozási joggal) 

- civil tanács elnöke (tanácskozási joggal) 

- járási hivatal vezetője 

- országgyűlési képviselő 

Bizottsági ülésekre meghívót és az előterjesztések teljes anyagát kapják: 

- bizottság tagjai 

- polgármester 

- alpolgármester(ek) 

- jegyző 

- aljegyző 

- az érintett osztályvezető 

- PEKJB ülésére a TESZ igazgatója (tanácskozási joggal) 

- Képviselő-testület valamennyi tagja 

- érintett szakértők 

- a VKB ülésére a TESZ igazgatója, valamint az Önkormányzati Rendészeti Szerv vezetője. 

Bizottsági ülésekre meghívót kap: 

- intézményvezetők 

- helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke - tanácskozási joggal 

Az ünnepélyekre, rendezvényekre meghívandók körét minden esetben a polgármester, 

alpolgármester(ek) és a jegyző, valamint az aljegyző javaslatára a rendezvényszervezői feladatokat 

ellátó személy állítja össze.  
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7. melléklet 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 

Szakfeladat megnevezése Helyi közhatalom 

gyakorlása 

Önként 

vállalt 

Kötelező 

X Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

Óvodai ellátás  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 6) 

Köznevelési intézmények működtetése  X 2011. évi CXC. tv. 74. § (4) 

Bölcsődei ellátás  X 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) 

Idősek Klubja (nappali ellátás)  X 1993. évi III. tv. 86. § (2) c) 

Házi segítségnyújtás  X 1993. évi III. tv. 86. § (1) c) 

Gyermekjóléti Szolgálat  X 1997. évi XXXI. tv. 15. § (2) a) 

Családsegítő Szolgálat  X 1993. évi III. tv. 86. § (2) a) 

Szociális étkeztetés  X 1993. évi III. tv. 86. § (1) b) 

Könyvtár  X 1997. évi CXL. tv. 64. § (1) 

Művelődési Ház  X 1997. évi CXL. tv. 73. §, 74. § a) 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) a) 

Fogorvosi alapellátás  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) b) 

Ügyeleti ellátás  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) c) 

Védőnői szolgálat  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) d) 

Iskola egészségügy  X 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) e) 

Vérvétel megszervezése X  

Iskolai, óvodai étkeztetés X kötelező étkeztetés ellátásának felvállalt 

módja 

Vendég étkeztetés X  

Temetőfenntartás  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 

Helyi közösségi közlekedés biztosítása  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 18) 

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági 

tevékenység 

 X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 5), 

19) 

Szemétszállítás  X 2012. évi CLXXXV. tv. 33. § (1) 

Folyékony hulladék-szállítás, 

szennyvízelvezetés 

 X 2012. évi CLXXXV. tv. 1. § (2) a), 33. § 

(1) 

Önkormányzati vagyon kezelése  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. § 

Közfoglalkoztatás  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 15. § 

Tornacsarnok üzemeltetése X  

Meleg vizű strand és szabad strand 

üzemeltetése 

X  

Albérlők háza X  

Parkfenntartás  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 

Állattenyésztési szolgáltatás (gyepmesteri 

feladatok) 

 X 1998. évi XXVIII. tv. 48/A. § (1)-(3) 

Médiaszolgáltatás X  

Helyi közutak hidak, alagutak fenntartása  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 

Útépítés, járdaépítés X  

Révközlekedés X  

Polgári védelmi, katasztrófavédelmi 

tevékenység 

 X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 12) 
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Városgazdálkodási szolgáltatás, 

településüzemeltetés 

 X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 

Közparkok, közterületek kialakítása, 

rendezése 

 X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 

Településfejlesztés, településrendezés  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 1) 

Közvilágítás  X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2) 

Törvényből eredő szociális pénzbeli és 

természetbeni  

juttatások 

 X 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8) 

Helyi rendeletből eredő szociális pénzbeli és  

természetbeni juttatások 

X  
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1. függelék 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagi névsora 

 Jelölő szervezet 

Polgármester  

Balogh Csaba DK-JOBBIK-LMP-MINDENKI 

MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-

PÁRBESZÉD 

Egyéni választókerületben mandátumot nyert 

képviselők 

 

1. Szilágyi László Lajos DK-JOBBIK-LMP-MINDENKI 

MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-

PÁRBESZÉD 

2. Fülöp Zoltán DK-JOBBIK-LMP-MINDENKI 

MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-

PÁRBESZÉD 

3. Vajda Viktória DK-JOBBIK-LMP-MINDENKI 

MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-

PÁRBESZÉD 

4. Andrejka Zombor Attila DK-JOBBIK-LMP-MINDENKI 

MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-

PÁRBESZÉD 

5. Hlavács Judit DK-JOBBIK-LMP-MINDENKI 

MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-

PÁRBESZÉD 

6. Markó József FIDESZ-KDNP 

7. dr. Pintér György Zoltán FIDESZ-KDNP 

8. Lőrincz László DK-JOBBIK-LMP-MINDENKI 

MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-

PÁRBESZÉD 

Kompenzációs listán mandátumot nyert 

képviselők 

 

Hives Gábor Ferenc DK-JOBBIK-LMP-MINDENKI 

MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-

PÁRBESZÉD 

Lenkei György János FIDESZ-KDNP 

Csányi József FIDESZ-KDNP 
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2. függelék 

Az állandó bizottságok tagjainak és tanácsnokok 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 

Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi 

 Bizottság 

 

2 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

dr. Karaszek Szabolcs tag 

 Pappné Pattke Mária Éva tag 

3 főből áll  

2 fő önkormányzati képviselő 

tag 

Lenkei György elnök 

 Csányi József alelnök 

1 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

Bogdányi Katalin Krisztina tag 

Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi  

Bizottság 

 

 

 

3 főből áll  

2 fő önkormányzati képviselő 

tag 

 

  

1 fő nem önkormányzati 

képviselő tag 

 

Városüzemeltetési tanácsnok tanácsnok 

Sportügyi tanácsnok tanácsnok 



155 

3. függelék 

A Képviselő-testület ülésrendje a Képviselő-testület ülésén 

 Tóth János 

jegyző 

Balogh Csaba Andrejka 

Zombor Attila 

Hlavács Judit  

dr. Pintér 

György Zoltán 

    Vajda Viktória 

Markó József     Fülöp Zoltán 

Lenkei György  

János 

    Lőrincz László 

Csányi József     Hives Gábor 

Ferenc 

dr. Kármán 

Gábor aljegyző 

    Szilágyi László  

Lajos 
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4. függelék 

Göd város térképe 
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5. függelék 

ELŐLAP   

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező) 

..... napirendi pont 

Bizalmas: □ 

Előterjesztés címe:  

Az előterjesztés tartalma:  

Ülés fajtája:  

Előterjesztő neve:  

Az előterjesztést készítette:   

   

Személyi érintettség esetén a 

zárt  

ülés kérésére vonatkozó  

nyilatkozatra utalás: 

 

Az előterjesztés beadásának 

dátuma: 

 

Sürgősség indoka:  

Átadás formája: Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-

formátumban), 

 mind papíralapon kötelező. 

Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □ 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság □ 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □ 

Képviselő-testület □ 

Szerepelt-e korábbi 

napirenden: 

NEM: □ IGEN: □ 

Az előző döntés eredménye (határozatszám): 

Előzmény mellékletként csatolva: □ 

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: □ 

Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □ 

Pénzügyi osztályvezető 

ellenjegyzése: .......................... 

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: □ 

Véleményező jogász: 

Tanácsnoki vélemény: Városüzemeltetési  

tanácsnok 

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □ 

 Sportügyi 

tanácsnok 

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □ 

Több alternatív határozati vagy  

rendeleti javaslat: 

VAN: □ NINCS: □ 

A határozat végrehajtásáért 

felelős  

személy megnevezése: 

 

A végrehajtási határidő 

megjelölése  

(reális időpont): 

 

A napirend tárgyalásához  

tanácskozási joggal 

meghívandók: 
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Jegyzői ellenjegyzés: Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □ 

Megjegyzés: ......................................................................................

................ 

 ...................................................... 

jegyző 

 Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □ 

 ...................................................... 

jegyző 

 

Általános indokolás 

Az adott tárgykört korábban a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet szabályozta, 

melynek megalkotása óta eltelt időszak alatt több alkalommal több rendelkezése módosításra vagy 

hatályon kívül helyezésre került. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 53. § (1) bekezdés alapján a Képviselő-testület működésének részletes szabályait a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A hivatkozott törvényi 

rendelkezés, valamint a rendelet átláthatósága érdekében szükségessé vált a rendelet hatályon kívül 

helyezése, egyúttal új szabályozás megalkotása. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

8) Helyi környezetvédelmi rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző 

 

Tóth János: Hivatalosan is szerettük volna bejelenteni, hogy dr. Kármán Gábor lesz a Hivatalban az 

aljegyző. A Bizottság ülésén is megerősítjük, hogy ő került kinevezésre az aljegyzői posztra július 1-

től.  

 

dr. Kármán Gábor: Egy technikai rendeletmódosításról lenne szó. Igazából kaptunk egy észrevételt, 

hogy az egyik paragrafus egyik pontja az azért nem helyes, mert már egy magasabb szintű jogszabály 

rendezi. Ezzel egyetértettünk. A többi, amit pedig az első szakaszban látunk, az pedig teljesen technikai. 

Újra kellett szabályozni az egész értelmező rendelkezéseket. Tehát tulajdonképpen tartalmilag 

semmilyen változás nincsen az egyes szakasznak a szövegezésében, csak ez a technikai jellegű jelölés, 

tehát ezért kellett átírni.  

 

dr. Pintér György: Jó, tehát ez azt jelenti, hogy a rendelet-tervezetről szól a szavazás. Urak, aki egyetért! 

 

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

 

29/2021. (VII. 19.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

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

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
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46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. és 11. pontjaiban foglalt feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„3. § [Értelmező rendelkezések] 

Ezen rendelet alkalmazásában: 

1.Ákr: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

2.Vht: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

3.Kvt: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

4.egyéb környezetvédelmi tárgyú ágazati jogszabályok: 

4.a a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

4.b a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

4.c a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

4.d a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

4.e az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: 

Éhft.) 

4.f az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Étv.) 

4.g a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről (továbbiakban: Fsznv.) 

4.h a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

4.i a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

4.j. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

4.k az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) 

4.l. a 4. pontban foglalt ágazati jogszabályok végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri 

rendeletek 

5.Helyi Építési Szabályzat: Göd Város Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 

24/2016. (XII. 9.) sz. rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 

6.Településképi rendelet: Göd Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 40/2017. 

(XII. 21.) sz. rendelete (továbbiakban: TKR) 

7.Szervezeti és Működési Szabályzat: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2014. 

(XII. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(továbbiakban: SZMSZ) 

8.beltér: külső térelhatároló falakkal, illetőleg külső nyílászárókkal körbevett fedett épület, vagy 

épületrész belső területe 

9.érintett ingatlanok: azon lakó- és nyaraló épületek, gazdasági épületek, valamint üzlethelyiségek, 

elárusítóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, amelyekre vonatkozóan ezen rendeletben foglalt 

lakossági környezetvédelmi feladatokat el kell végezni 

10.faérték: adott fa pénzben kifejezett értéke. 

11.gyümölcsfa: a díszfának nemesített gyümölcsfa kivételével az emberi fogyasztásra vagy egyéb 

hasznosításra kerülő gyümölcséért termesztett és gondozott fa. 

12.helyi környezetvédelmi hatóság: 

12.a Képviselő-testület 

12.b környezetvédelmi feladatkörrel felruházott Bizottság 

12.c Jegyző 

12.d Önkormányzati Rendészeti Szerv 

13.közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, külterületi 

földrészlet (közút, járda, tér, közpark stb.) továbbá a város közhasználatú zöldterülete 

14.kültér: beltérnek nem minősülő terület 

15.lágyszárú aljnövényzet: a talajszintet borító magról növő növények összessége, amelyek fás szárral 

nem rendelkeznek 
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16.lakossági feladatok: azon helyi környezetvédelmi feladatok összessége, amelyek elvégzését ezen 

rendelet az érintett ingatlan tulajdonosainak, valamint használóinak (bérlőinek) írja elő mind a 

köztisztasági feladatok, mind a környezeti elemek helyi védelme terén 

17.magas allergén hatású növények: parlagfű, angolperje, mezei komócsin, egynyári perje, fekete 

üröm, csomós ebír 

18.özönfajok (invazív fajok): ezen rendelet 1. sz mellékletében felsorolt növényfajok 

19.természetvédelmi oltalom alatt álló fa: önkormányzati rendeletben meghatározott helyi védett 

vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága nyilvántartásában egyedi tájértékként szereplő fa. 

20.zöldfelület: Minden olyan földterület (telek vagy telekrész), amelyet döntő mértékben növényzet 

fed, függetlenül attól, hogy a város melyik terület-felhasználási egységén (lakó-, üdülő-, 

gazdasági, közlekedési stb. területen) belül s milyen telken (közterületen vagy magántelken) 

helyezkedik el. A beépítés, vagy annak telekhatára és az útburkolat közé eső valamennyi 

burkolattal el nem látott, vagy közlekedési funkcióra ki nem jelölt területet zöldfelületnek kell 

tekinteni függetlenül attól, hogy a terület növényzettel, és milyen növényzettel fedett-e vagy sem. 

21.zöldterület: a HÉSZ-ben közpark vagy közkert céljára kijelölt terület.” 

 

2. § 

Hatályát veszti a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. 

§ e) pontja. 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

9) Tájékoztató az új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról, a Göd 018/5, 018/51 és 

018/56 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása és belterületbe vonása 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester és Nagy Éva főépítészi irodavezető 

 

Nagy Éva: Maga az építési terv elkészítésével való segítségnyújtásban a Beruházási osztály vett részt, 

amiről most készült előterjesztés. A területek telekösszevonásáról kellene egy döntés, illetve a 

belterületbe vonás az egy külön eljárás keretében fog megvalósulni. A pénzügyi fedezetet is feltüntettük 

az előterjesztésben. Ahhoz, hogy az engedélyezési terveket készre tudják csinálni, egy helyrajzi szám 

alá kell vonni a 3 ingatlant, és akkor ezekről kellene döntést hozni.  

 

dr. Pintér György: A tervező kiválasztása van folyamatban? 

 

Tóth János: A tervező kiválasztására 2021. július 12-e volt a meghosszabbított határidő.  

 

dr. Pintér György: Tehát egyszer kell döntsünk a rendeletről és kell a 3 határozatról.  

 

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

 

30/2021. (VII. 19.) 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 új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

31/2021. (VII. 19.) 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 

 

hozzájárul ahhoz, hogy Göd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező, a 

Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartásába Göd külterület 018/5 hrsz. alatt 

felvett „kivett golfpálya” megjelölésű 1 ha 8305 m2 területű, Göd külterület 018/51 hrsz. alatt 

felvett „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 2569 m2 területű, Göd külterület 018/56 hrsz. alatt 

felvett „beépítetlen terület” megjelölésű 1213 m2 területű, ingatlanokra vonatkozóan, a Geodolit 

Kft. által 0505/2021. sorszám alatt készített és a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási 

Hivatala által záradékolt változási vázrajz alapján telekalakítás hatósági engedélye iránti kérelem 

előterjesztésére kerüljön sor az alábbiak szerint: 

 

Változás előtti állapot Változás utáni állapot 

M
eg

je
g

y
zé

s 

Hrsz 

Alrészlet Terület 

AK Hrsz 

  

AK 
Szolgalmi és egyéb 

jogok 

jel műv.ága 

m
in

.o
. 

ha.m2 jel műv.ága 

m
in

.o
. 

ha.m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

018/5 - 
kivett 

golfpálya  
- 1.8305 - 018/56 - 

kivett 

golfpály

a 

- 2.2087 - 

Terheli 

szennyvízvezetési 

szolgalmi jog a DMRV  

 

- 

018/51 - 

kivett 

beépítetlen 

terület 

- 0.2569 -  -  -  - 

Zrt. javára (4169/1983) 

711 nm vezetékjog 

TIGÁZ Zrt javára  

 

- 

018/56 - 
beépítetlen 

terület 
- 0.1213 -  -  -  - 

(49855/2007) 224 nm 

vezetékjog az ELMŰ 

Hálózati Kft. javára 

(34307/2010) 

csatornázási szolgalmi 

jog Göd Város 

Önkormányzat javára 

(36887/2009) 

- 

Összesen: 2.2087   2.2087 -  - 

 

 

Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítás hatósági engedélye iránti kérelem aláírására és 

benyújtására, valamint a változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetésére. 

  

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

32/2021. (VII. 19.) 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. hozzájárul a Göd külterületi 018/5 hrsz-ú, 1.8305 ha területnagyságú ingatlan, a 018/51 

hrsz-ú, 2569 m2 területnagyságú ingatlan, valamint a 018/56 hrsz-ú, 1213 m2 

területnagyságú ingatlan belterületbe vonásához Göd Város Önkormányzata Képviselő-

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

rendeletben meghatározott, Ko-5 különleges oktatási övezeti besorolásnak megfelelő 

felhasználás céljából. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe vonási-, illetve a szükséges ingatlan-

nyilvántartási eljárások során az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Pest Megyei Kormányhivatal 

Dunakeszi Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál a belterületbe vonás ingatlan-

nyilvántartásba való átvezetését. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata Polgármesterének Göd Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete – Ök. dologi előirányzata 

 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: Főépítészi Iroda, vagyongazdálkodási referens. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

33/2021. (VII. 19.) 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 

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 

18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés e) pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:  
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1. § 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 

22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § 

(1) E rendelet 

a) szervi hatálya az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményeire, 

b) tárgyi hatálya az Önkormányzat vagyonára 

terjed ki. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed az ingatlan-végrehajtás során végrehajtás alá vont, a települési 

önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásával megszerzett ingatlan hasznosítására.” 

 

2. § 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 

22.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„18. § 

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételt az önkormányzati lakások, nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek karbantartására felújítására, illetve az önkormányzati vagyon megszerzésére 

kell fordítani.” 

 

3. § 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 

22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

4. § 

Hatályát veszti az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről 

szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 

a) 1. mellékletében foglalt táblázat „szennyvíztisztító” sora, 

b) 3. mellékletében foglalt táblázat „kivett golfpálya” sor és „kivett beépítetlen terület” sora. 

 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Balogh Csaba 

polgármester 

Tóth János 

jegyző 

 

1. melléklet 

1. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. 

(VI. 22.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő „kivett golfpálya” sorral 

egészül ki: 

kivett golfpálya Göd külterület 018/56 018/56 korlátozottan forg.képes 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

10) Tájékoztatás a felsőgödi csónakház helyzetéről 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Tóth János: Kondorosi ügyvéd úr elkészítette a tájékoztatót a felsőgödi csónakház jelenlegi jogi 

helyzetéről, bár ez tulajdonképpen korábban a sorok között így-úgy elhangzott, ez egy összefoglalt 

állapot, és várjuk a pályázat lezárultát, a licitálást és augusztus végi testületi ülésen napirendre kerülhet 

a dolog. 
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dr. Pintér György: A tájékoztatóban van egy olyan mondat, hogy a bérleti szerződés lejártát követően a 

volt bérlő az ingatlant jogcím nélkül használja, az ingatlan elhagyására és használati díj fizetésére 

köteles. Ami igazán izgalmas, hogy nem egyszerűen használja, tehát szerintem használja, és hasznot 

húz belőle, az két kategória. Tehát, hogy ő továbbra is szerintem úgy viselkedik, mint aki teljes jogú 

bérleti jogviszonnyal bír. Tehát, hogy kérdezem, hogy milyen jogalapon köt arra a területre szerződést.  

 

Balogh Csaba: A megoldáskeresésnél mi is néztük azt, hogy hogyan lehet kitessékelni és egy nagyon 

hosszú bírósági eljárás után tudnánk kirakni, ha nem egyezik bele abba, hogy akkor közjegyzőnél írja 

alá, hogy márpedig ő elhagyja a helyet, mert akkor onnantól kezdve a közjegyzőnél aláírt papír 

kötelezheti rá. 

 

dr. Pintér György: Használati díj fizetésére köteles, de hogy a használati díj fizetésre a jogcím nélküli 

lakáshasználó köteles. Ez talán nem lakás, hogy akkor ez, hogy van? A használati díjat lehet emelni 

közben. 

 

Tóth János: Biztos, hogy nem emeltünk. Ebben az évben egyébként sem lehet emelni, ugye úgy szól a 

jogszabály, hogy erre az évre adó és egyéb Önkormányzat által meghatározott térítési díjakat emelni 

nem lehet, Tehát emiatt sem tudtunk vele mit csinálni, de tudomásom szerint fizeti. 

 

dr. Pintér György: A helyzettel nem értek egyet, de tudomásul veszem a tájékoztatót. 

 

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

 

34/2021. (VII. 19.) 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 Város Önkormányzata tulajdonát képező felsőgödi csónakház helyzetéről 

készült beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

11) Tájékoztatás a 2021. évi adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő: Tóth János jegyző  

 

Tóth János: Tisztelt Bizottság! Amennyiben november nyolcadikáig nem döntött a Képviselő-testület 

az adórendelet módosításáról, akkor azt követően már nem is lehetett erre az évre vonatkozóan 

semmilyen emelésről, adómérték-változtatásról dönteni. Ebben az évben viszont már most készülünk 

arra, hogy adórendeleteinket megigazítjuk. Nem feltétlenül és nem jelentős mértékű emelésről 

beszélünk, csak egyszerűen arról, hogy véletlenül tavaly a fürdővízzel kiöntésre került a gyerek, 

úgyhogy még azok sem adóznak jelenleg a lakásuk után, akik korábban egyébként adóztak. Úgyhogy 

ezt sikerült azért elérni. Nem volt könnyű, tehát meg kellett érte dolgozni, de ebben az évben azt 

reméljük, hogy változtatunk. Magáról a tényleges bevételekről egyrészt kiment a tájékoztatás, másrészt 

osztályvezető úr kiegészíti szükség szerint. 
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Katona István: Annyiban egészíteném ki akkor ezt, hogy a kormány által hozott kormányrendeletek, 

amik a veszélyhelyzettel összefüggésben kerültek kiadásra, ezek befolyásolták leginkább az 

adóbevételeinket. Ugye itt gondolok, mondjuk, ez minimális összeg, ugye az idegenforgalmi adó 

beszedése, az nem volt megengedett. Most az július elsejétől tervezhető vagy fizetendő. Az 

adóbevételeinknél a KGÖ okozta a legnagyobb kiesést. Itt mind építményadóban, mind pedig 

telekadóban jelentős összegű kiesés volt. Körülbelül az építményadóban 220 millió, a telekadóban pedig 

150 millió. Ugye az idei évben a KGÖ-ből még érkezik iparűzési adóbevétel, és még várjuk az adózók 

bevallásait. A veszélyhelyzet alatt végrehajtást nagyon nem lehetett, szintén a járványra való 

hivatkozással. Abban mi jelenleg már lépéseket tettünk. A következő fél évben elég erősen arra akarjuk 

ráhelyezni a hangsúlyt, hogy a kintlévőségeinket próbáljuk meg behajtani.  

 

dr. Pintér György: Engem egy dolog érdekel, hogy van egy elfogadott költségvetés, hogy ott az 

adóbevételek teljesülni fognak? 

 

Katona István: Az adóbevételek, hogyha a jelenlegiek szerint alakulnak, akkor nincsenek veszélyben, 

szerintem teljesülni fognak a számok év végéig. Jelenleg az okozza a bizonytalanságot, hogy az 

iparűzési adóban a feldolgozottság még nem 100 százalékos. Ezek a második félévben kerülnek teljesen 

a helyükre. 

 

dr. Pintér György: Az adóbevételi tájékoztatót, akkor elfogadjuk.  

 

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

 

35/2021. (VII. 19.) 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 melléklet szerinti, a 2021. I. félévi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást 

jóváhagyja.  

 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

 

 

 

 

Tájékoztatás a 2021. évi adóbevételek alakulásáról 

 

I. Helyi adóbevételek alakulása 2021. I. félévében 

 

 

A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 

szabályozta, azonban az Országgyűlés időközben elfogadta a különleges gazdasági övezetről (a 

továbbiakban: KGÖ) és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX 

törvényt, mely tartósan hivatott meghatározni a különleges gazdasági övezetre vonatkozó szabályokat. 

A Kormányrendelet 6. § szerint az 1990. évi C. törvény a helyi adókról (a továbbiakban: Htv.) 

rendelkezéseitől eltérően a KGÖ fekvése szerinti megye megyei önkormányzat képviselő-testülete 

jogosult arra, hogy rendeletével a KGÖ kijelölésével szóló Kormányrendeletben meghatározott területen 
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a Htv. szerinti helyi adókat bevezesse. Ebből kifolyólag Göd Város Önkormányzata a KGÖ területén a 

Htv. szerinti adómegállapítási jogát nem gyakorolhatja. 

Tekintettel arra, hogy a gödi KGÖ kapcsán Göd Város Önkormányzatának az adómegállapítási joga 

2020.04.18-án megszűnt, így ezen időpontot követően a KGÖ területén tevékenységet végző 

adóalanyok adókötelezettsége is megszűnt Göd város felé, tehát az iparűzési adót leszámítva 2021. 

évben ezen a területen tevékenységet folytató vállalkozásoktól, magánszemély adóalanyoktól sem 

építményadó, sem pedig telekadó adóbevétel nem realizálható.  

 

A különleges gazdasági övezet kiválása az építményadó bevétel összegében 220 millió Ft, telekadó 

bevétel összegében közel 150 millió Ft, és iparűzési adó bevétel összegében a költségvetési rendelethez 

képest 900 millió forint, összesen 1270 millió Ft-os adóbevétel kiesést okozott 2020 évben.  

 

A nevesített rendeletek, valamint a Covid-19 hatására Göd Város 2021. évi költségvetésében tervezett 

adóbevételek jelentős mértékben csökkentek az előző évekhez képest, melyet a 2021. évi tényleges 

adóbevételek is alátámasztanak. 

 

A mellékelt táblázat a 2021.06.30-i állapotot tükröző I. félévi zárás összehasonlító adatait tartalmazza 

adónemenkénti bontásban.  

Az összes helyesbített tartozás oszlopban a folyó évi előírások, valamint az előző évek hátralékainak 

összege került kimutatásra. A folyó évi előírások a később esedékes előírások összegét (úgy mint 

2021.09.15 és 2022.03.16-i esedékesség) is tartalmazzák. 

 

II. Adóbevételek alakulása adónemenként: 

 

1. Építményadó:  

 

A 2021. évi költségvetésben 140.000 eFt építményadó bevétellel tervezett az Adóosztály.  

 

A tervezést a KGÖ kiválása, illetőleg a 2020. december 2-án hatályba lépett 535/2020.(XII.1.) számú a 

koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó 

intézkedésről szóló Korm. rendelet befolyásolta. A Kormány rendelet 1.§ (1) bekezdése az alábbiak 

szerint rendelkezett: 

„A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az 

ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és 

alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.” A hivatkozott jogszabály 

értelmében 2021. évre a helyi adómértékek tekintetében emelés nem volt lehetséges. A korábbi 0-ás 

adómérték alkalmazásának feltétele, - mely szerint „azon lakás, valamint üdülő után, amelyben az adózó 

adóév első napján tartózkodási hellyel, ennek hiányában lakóhellyel rendelkezik” - a Pest Megyei 

Kormányhivatal tájékoztatása alapján kifogásolható volt. Az építményadó, mint vagyoni típusú adó 

esetében az adókötelezettség minden adóalany vonatkozásában a lakás és nem lakás céljára szolgáló 

épületet, épületrészt, vagyis az ingatlantulajdont terheli. Az adott településen tartózkodási, illetve 

lakóhellyel rendelkezők, valamint az ezzel nem rendelkezők tulajdonosi minősége között jogi 

szempontból nincs különbség, ezért önmagában az a tény, hogy az építményadó alanya az adó tárgyát 

képező ingatlanban tartózkodási, illetve lakóhellyel rendelkezik, az adókötelezettség szempontjából 

relevanciával nem bír. A Kúria önkormányzati Tanácsa Köf.5006/2017/3. számú határozatában 

foglaltak szerint „Vagyoni típusú adók, így az építményadó esetében az érintett önkormányzat nincs 

tekintettel az adófizetési kötelezettségben érvényesítendő jogegyenlőségre akkor, ha a vagyontömeg 

értékén és az adóalany teherbíró képességén túli szempontokat is értékel, így az adófizetési 

kötelezettséget az adóalany igazgatási szempontú lakhatásától teszi függővé.  

 

A tervezett 140.000 eFt építményadó bevétel 2021. június 30-i állapot szerint 61%-ban teljesült, 

ami 85.049, - eFt-ot jelent. A KGÖ kijelölésével számszerűsített építményadó kiesés a 2020. évhez 

képest 220.000, - eFt volt. Az adóosztály az építményadó bevételekben tapasztalt kieséseket az 

adóköteles ingatlanok felderítésével és a hátralékok behajtásával igyekszik enyhíteni. 2021. évben 

számos alkalommal derítettünk fel olyan ingatlanokat, melyek tulajdonosai nem teljesítették sem 
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adóbejelentési, sem pedig adóbefizetési kötelezettségüket. Az ilyen módon feltárt, és határozatban 

kivetett építményadó összege nagyjából 40.000, - eFt bevételt eredményez a 2021. évben. 

 

2. Telekadó:  

 

A tervezett 80.000, - eFt telekadó bevétel 2021. június 30-i állapot szerint 72%-ban teljesült, ami 

57.799, - eFt-ot jelent. A KGÖ kijelölésével számszerűsített telekadó kiesés a 2020. évhez képest 

150.000, - eFt volt.  

 

3. Helyi iparűzési adó: 

 

A helyi iparűzési adó vonatkozásában 400.000, - eft adóbevétel került tervezésre a költségvetésben. 

A 2020. évre vonatkozó éves adóbevallások benyújtási határideje 2021.05.31. volt. A bevallások 

benyújtása és feldolgozása folyamatos. A 2021. évi június 30-i állapot szerint az adónemre 

elszámolt bevétel 232.391, - eFt, mely a tervhez képes 58%-os teljesítést jelent.  A csatolt 

táblázatban rögzített 684.647, - eFt az adózók által 2021. június 30. napjáig teljesített befizetéseket 

tartalmazza. Jelenleg az iparűzési adóbevallások feldolgozottsága 75%-os, ezért várhatóan 

további visszautalási igények benyújtására kerül sor, ami a túlfizetések összegét jelentősen 

csökkenti, a KGÖ-ből érkező bevallások tartoznak jellemzően ebbe a csoportba. A 20201. II. 

félévében esedékessé váló előírásokra 2021. június 30-ig befolyt összegek is a túlfizetések között 

szerepelnek. 

 

A 2021. évi Iparűzési adóbevételek alakulását az alábbi tényezők befolyásolták: 

-  a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, melynek értelmében a mikro-

, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési 

időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet 

szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi 

időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek legkésőbb 2021. február 

25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, amennyiben élni 

kívánt az adóelőleg felezés lehetőségével. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-

részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége 

összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkentette. 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

intézkedésről szóló 1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat 2021. január 31. napját tűzte ki a 

huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára támogatási 

program kidolgozására. Ezen határozat eredményeképpen került kihirdetésére a 4/2021 (I.14.) Korm. 

rendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú 

települési önkormányzatok támogatási programjáról. A szabályozás következtében közel 1500 

vállalkozás nyújtotta be nyilatkozatát, és kérte az előlegek csökkentését, mely csak az adóbevételekben 

jelent kiesést. A csökkenteni kért adóelőleg összegével megegyező összegű, 82.288, - eFt támogatás 

folyósítása történt Göd Város Önkormányzata részére a Magyar Államkincstáron keresztül. 

 

- A KGÖ kijelölése az iparűzési adóbevételek alakulását jelentősen befolyásolta. A KGÖ 

területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások a 2020. január 1-2020. április 

18-ig terjedő időszakra vonatkozó záró iparűzési adóbevallásaikat 2021. május 31-ig 

nyújthatták be, melyben az esetleges túlfizetések visszautalásáról is rendelkeztek. Ezen tételek 

az idei költségvetés terhére jelentkező többletkiadást eredményeztek, június 30. napjáig 80.000, 

- eFt-ot, valamint július hónapban a jelenlegi bevallások alapján további 130.000, - Ft-ot. A 

KGÖ kijelölésével az előző évekhez képest jelentős adóbevétel kiesés realizálható. A KGÖ 

speciális jellegére való tekintettel az Adóosztály folyamatosan deríti fel azon adózókat, akiknek 

iparűzési adóbevallási-, és befizetési kötelezettségük keletkezett a kijelölt területen. Egy adózó 

esetében az iparűzési adó bevallása rossz adómérték alkalmazásával történt, melyet 
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önellenőrzéssel kíván helyesbíteni. A még meg nem érkezett bevallás jelentős mértékben 

befolyásolja az iparűzési adó bevételeket.     

 

4. Gépjárműadó: 

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján az adóhatósági 

feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami 

adóhatóság látja el. 

  

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő 

időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az 

időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. 

december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az illetékes Önkormányzati Adóhatósága végzi. 

  

A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg. 

  

5. Idegenforgalmi adó: 

 

A tervezett 5.000,- eFt idegenforgalmi adó bevétel 2021. június 30-i állapot szerint 0%-ban 

teljesült, ami 7,- eFt-ot jelent. 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban 

eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie, az adó 

beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót 

azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kellett vallania az adóhatósághoz. 

A Kormány 319/2021. (VI.9.) Korm. rendeletével módosította az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt 

alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korm. rendeletet, mely alapján 2021. 

második félévétől /július 1-jétől/ visszaáll az adóbeszedés és adófizetés az idegenforgalmi adóban, ami 

azt jelenti, hogy az idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem 

állandó lakosként Gödön legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

 

6. Talajterhelési díj: 

 

2021. évre 5.000 eFt talajterhelési díj került tervezésre talajterhelési díjra vonatkozóan. A 

talajterhelési díj jogcímen befolyt összeg az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét 

képezi. 2021.06.30-i állapot szerint 4.568 eFt bevétel érkezett a talajterhelési díj számlára, mely az 

előirányzat 91 %-a. A bevallást önként nem teljesítő adózók felszólításának előkészítése 

folyamatban van. 

 

7. Késedelmi pótlék, mulasztási bírság: 

 

2021. évre 5.000 eFt került tervezésre. 2021.06.30-i állapot szerint 6.745 eFt bevétel érkezett, mely 

az előirányzat 135 %-a.  

 

8. Végrehajtás 

 

Az 57/2020. (III.23.) Korm. rendelet hatályba lépésének napjától szüneteltek az adóhatósági 

végrehajtások a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. A Covid-19 okozta gazdasági helyzetet, 

valamint az adózók adóteherviselő képességét figyelembe véve a végrehajtások vonatkozásában az 

Adóosztály megtette a szükséges lépéseket, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást alkalmazott, továbbá 

számos esetben végrehajtónak adta át a követeléseit. Végelszámolás esetén bekapcsolódtunk a 

végelszámolásba, hitelezői igényünk benyújtásával. Jelenleg további végrehajtási cselekmények 

előkészítése van folyamatban, melynek során hatósági átutalási megbízással kívánunk élni hátralékot 

felhalmozó adózóink vonatkozásában. 

 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2020-498-20-22
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III. Javaslatok: 

 

- A kieső adóbevételek enyhítése érdekében indokoltnak tartjuk az építményadó rendelet 

felülvizsgálatát az adómértékek vonatkozásában. Az Adóosztály tervei szerint 2021. 

szeptember hónapban kívánja előterjeszteni az építményadó rendelet módosítását. 
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Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 



171 

 

12) Döntés a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 2020. évi támogatásának felhasználásáról 

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

Tóth János: Tehát a két bizottság véleményezi ezt, és a Képviselő-testület fogja majd elfogadni. Amely 

szerint ugye 980.000.- forint működési támogatást nyújtott az Önkormányzat a Huzella Tivadar 

Általános Iskola részére, amelyet eredetileg 2020. december 31-ig használhattak volna fel, majd később 

a járványhelyzetre tekintettel módosításra került a határidő, de a támogatás egy részét a színjátszó 

csoport útiköltségére nyújtotta az Önkormányzat, viszont a járványhelyzet miatt a találkozó 2021 

szeptemberében kerül megrendezésre, ezért azt kérik, hogy a felhasználásról 2021. szeptember 30-ig 

nyújthassanak be elszámolást. 

 

dr. Pintér György: Jó, csak arra gondolok én, hogy a határozat a módosított támogatási megállapodás 

mellett tartalom, idő, elszámolás és felhasználhatóság tekintetében is módosul. Ezt a „módosított” szót 

tegyük bele.  

 

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

 

36/2021. (VII. 19.) 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 Nyelv és Tehetség Alapítvány (képviseli: Hamarné Kismartoni Adrienne kuratóriumi elnök, 

adószám: 19179849-1-13) a részére 2020-ban nyújtott 980 000 forint, azaz kilencszáznyolcvanezer 

forint támogatást 2021. szeptember 30-ig használhatja fel. 

 

Felkéri a Jegyzőt a támogatási megállapodás módosítására és a Polgármestert a módosított 

támogatási megállapodás aláírására.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal  

 

13) Döntés a Boldogságcseppek Alapítvány 2020. évi támogatásra benyújtott elszámolásának 

elfogadásáról  

Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester 

 

dr. Pintér György: Valahogy ezt rendszerezzük, tehát nem gondolom, hogy a bizottságnak kéne átnézni, 

tehát valamilyen hivatali átnézést kapjon a történet. Az lehet, hogy megnézte a Hivatal, de hogy van 

olyan, ami például magának Szőke Krisztinának a nevére szóló számla, azt talán mégse kéne, hogy a 

Hivatal tovább postázza elfogadásra. Az Önkormányzat ad támogatást egy alapítványnak, majd az 

alapítvány ebből a TESZ-nek fizet bérleti díjat, akkor az hogy van?  

 

Tóth János: Akkor azt felül kell vizsgálni. Ingatlanhasználat felülvizsgálása. 

 

dr. Pintér György: Csak épp olyan számlát mutatok, ami magának a Krisztinának a nevére szól, az meg 

nem alapítványi, tehát ezt valahogy összegezni kéne holnapig, mert ami más nevére szól, azt nem tudjuk 

elszámolni. Mármint még jóváhagyni se.  
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Kovács Krisztina: Szerintem a Krisztina is megpróbált mindenfélét berakni, hogy az elszámolás 

összegére elegendő számlamennyiséget tudjon prezentálni. 1.485.- forinttal kevesebb így az 

elszámolása, mint a megkapott támogatásé. 

 

dr. Pintér György: Hát akkor a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése vállalja. Legrosszabb 

esetben hozzátok vissza a következő bizottsági ülésre. 

 

Tóth János: Visszahozzuk.  

 

dr. Pintér György: Jó, köszönjük szépen, akkor nem születik döntés.  

 

14) Területhasználati megállapodás a Kincsem Udvarház udvarára (Göd belterület 2690/11 hrsz.) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Itt arról van szó, hogy kaphasson a polgármester egy meghatalmazást a 

területhasználatra. Egy rendezvényt szeretnének tartani igazából a Kincsem Udvarházban, egy kései 

gyereknapot, és szerintem ez még megy akkora volumenű dolog, hogy akkor emiatt kifejezetten testületi 

döntést kelljen, nemes egyszerűséggel megadnám ezt a lehetőséget. Használjuk ki, amíg lehet. 

 

dr. Pintér György: Ezeknek a költségével mi van? Felügyeletet, takarítást. Ennek van egy önköltsége, 

tehát nem mondom, hogy ezen gazdagodjon meg az Önkormányzat, csak hogy ez hogyan működik? 

 

Balogh Csaba: Külön felügyelete nincsen, ahogy egyik városi rendezvénynek sincs. A polgárőrséget 

vonják be, és ott velük meg már egyeztettek. A takarításhoz pedig azt raknám bele ebbe a 

területhasználati engedélybe, hogy legalább olyan állapotban hagyják ott, mint ahogyan egyébként 

használatba vették, és akkor ők ezzel állják a takarítást.  

 

dr. Pintér György: Jó, akkor ebben a formában ezt támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 

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

 

37/2021. (VII. 19.) 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  

 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Stampok-Kovács Eszter 2021. augusztus 08-án 10-17 óráig a 

Kincsem Udvarház Göd, 2690/11 hrsz., természetben 2131 Göd, Kincsem park 2. szám alatti 

udvarát, valamint az épület vizesblokkját, rossz idő esetén az épület jobb szárnyát kulturális 

rendezvény, a Gödi Jótékonysági Családi és Gyermeknap megrendezése céljából, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint ingyenesen használja a 

mellékelt szerződésben rögzített feltételekkel.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Melléklet a …/2021. (…) Ök. határozathoz: 
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Területbérleti szerződés  

amely létrejött egy részről Göd Város Önkormányzata (KSH szám: 15731106-8411-321-13, 

adószáma: 15731106-2-13, törzsszáma: 731102., székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében 

eljár: Balogh Csaba Polgármester) mint Használatba-adó (továbbiakban: Használatba-adó),  

másrészről  

Stampok-Kovács Eszter született: ……. Eszter (lakik: ……………..., szül: ……….  an.: ………..  

szem.az: …...,  szig. száma: …….., lakcímigazolvány száma: ……..,  adóazonosító jele: ……)  mint 

Használó (továbbiakban: Használó) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

1) Szerződő felek rögzítik, hogy Göd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képezi a 

Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd, belterület 2690/11 hrsz. alatt felvett „kivett 

gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 2543 m2 területű, természetben 2131 Göd, Kincsem 

park 2. szám alatti ingatlan. 

2) Használatba-adó használatba adja, Használó pedig használatba veszi a jelen szerződés 1. 

pontjában rögzített ingatlannak a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező vázrajzon 

megjelölt Kincsem Udvarház előtti szabad területét, valamint az épület vizesblokkját, rossz idő 

esetén az épület bal szárnyát (továbbiakban együtt: Ingatlan) kulturális rendezvény 

megrendezése céljából alábbi időpontra:  

Használatba 

vétel időpontja 

 

Helyszíne Használat célja 

2021. augusztus 

08.  

10-17 óráig  

Vázrajz szerint 
Kulturális rendezvény, Gödi Jótékonysági Családi és 

Gyermeknap 

 

3) Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 11.§ (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a 

lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges 

infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható 

vagyonkezelésbe. Szerződő felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 7. pontja szerint helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a kulturális szolgáltatás. 

Figyelemmel arra, hogy az Ingatlan használatának célja kulturális szolgáltatás nyújtása, e 

körülményre tekintettel az Önkormányzat biztosítja az Ingatlan Nvt. 11.§ (13) bekezdése 

szerinti ingyenes használatát a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.  

4) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Használó a használat során az alábbi feltételeket 

köteles betartani:  

- Használó kizárólag a jelen szerződés 1. pontjában és a mellékelt helyszínrajzon megjelölt 

területet jogosult használni a jelen szerződésben megjelölt célra, a terület használatát más 

személy részére nem engedheti át.  Használó köteles biztosítani a környezet és a településen 

élők lehető legnagyobb nyugalmát, zavartalanságát, az esetleges zaj és hanghatás nem 

zavarhatja a környéken élőket.  
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- Használó köteles a jelen megállapodást a helyszínen tartani és azt, valamint a tevékenység 

végzésére jogosító igazolást az ellenőrzésre jogosultak részére köteles bemutatni.  

- Használó köteles a használat céljára engedélyezett területet és annak környezetét tisztán, 

balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, az esetlegesen szükséges állagmegóvási és 

karbantartási munkákat elvégezni. 

- Használó tevékenysége gyakorlása során köteles a környezetvédelmi, valamint munka és 

balesetvédelmi előírásokat betartani, a tevékenysége gyakorlásával összefüggésben 

keletkezett kárért teljeskörű és kizárólagos felelősséget vállal.  

- Használó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés nem helyettesíti a rendezvény 

megtartásához esetlegesen szükséges egyéb engedélyek beszerzését, Használó a 

tevékenységét csak a jogszabályi előírások alapján, a szükséges engedélyek birtokában, 

azok előírásait betartva végezheti.  

5) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést 2021. augusztus hó 08.  napjáig terjedő 

határozott időtartamra kötik.   

6) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Használatba-adó jogosult a jelen szerződést 

azonnali hatállyal felmondani, ha Használó a jelen szerződésben foglaltakat megszegi.  

7) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. pontjában rögzített ingatlan nincsen a 

közforgalom elől elzárva.  

8) Használó a rendezvény befejezésével az adott helyszínt köteles eredeti állapotában 

helyreállítani és annak megtisztításáról gondoskodni. Amennyiben a helyszínen bármilyen kár 

keletkezik, köteles azt megtéríteni.  

9) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait tekintik irányadónak.  

10) Szerződő felek az esetlegesen előadódó jogvita elbírálására a Dunakeszi Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki.  

11) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást – amely kettő oldalból és 11 pontból áll - 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Göd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Polgármestert a jelen szerződés aláírására ……………../2021. (VII…..) 

sz. határozatával hatalmazta fel.  

 

Melléklet: Vázrajz 

 



175 

 
Göd 2021. július ….. 

 

Göd Város Önkormányzata képviseletében  

Balogh Csaba Polgármester 

Használatba-adó 

Stampok-Kovács Eszter 

Használó 

 

Közbeszerzési eljárás hatálya 

alá nem tartozik 

Pénzügyi ellenjegyző 

Kovács Krisztina 

pénzügyi 

osztályvezető 

Szerződést 

előkészítette 

A szerződés 

jogilag megfelelő 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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15) Javaslat a Göd belterület 4750/9/A/10 hrsz.-ú garázs (2132 Göd, Rózsa u. 33.) hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Kérték ugye azt, hogy a Rózsa utcában lévő garázst szeretnénk megvásárolni, illetve 

talán kivenni. És akkor erről kellene hozni egy döntést a Képviselő-testületnek. De akkor előtte ugye 

egy értékbecslésre kell felkérni a jegyző urat. Úgyhogy ezért hoztam be, hogy akkor ezt az értékesítést 

megigényelné. 

 

dr. Pintér György: Jó, akkor ezt javasoljuk a testületnek. 

 

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

 

38/2021. (VII. 19.) 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 határoz, hogy a Göd, belterület 4750/9/A/10 hrsz. alatt felvett „garázs” megjelölésű, 19 m2 

területű társasházi ingatlant szándékában áll értékesíteni.  

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlanra vonatkozóan készíttessen értékbecslést és készítse el az 

ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást azzal, hogy a pályázati felhívás elfogadásáról 

annak közzététele előtt a Képviselő-testület dönt. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

16) Szándéknyilatkozat a Dunamenti TSZ területeinek megvásárlására (Göd belterület 6605, 

6606 és 1881/1 hrsz., külterület 05/14, 05/20 és 05/25 hrsz.) 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Van egy igen nagy terület, aminek vannak ugye részei, de egyben lehet csak döntést 

hozni róla, hogy részt akarunk-e venni az árverezésben, meg akarjuk-e vásárolni, és akkora a terület, 

hogy összességében ez akkora költséget jelent, hogy nem javaslom igazából a területeknek a 

megvásárlását. 

 

Tóth János: A Hivatal részéről sem támogatandó pénzügyileg ez. 

 

dr. Pintér György: Egyetértek a dologgal. 

 

A bizottság – 3 – nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2021. (VII. 19.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

kifejezi, hogy nem áll szándékában megvásárolni az alábbi ingatlanokat, amennyiben az 

ingatlanok értékesítésére a pályázat kiírásban vagyonösszességként egyben kerül sor. 

 

Az ingatlanok felsorolása: 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 

nyilvántartásában szereplő: 

 

• Göd belterület, 6605 hrsz. alatt felvett „kivett árok” megjelölésű, 3255 m2 területű, helyi 

jelentőségű természetvédelmi terület és országos jelentűségű védett természeti terület – ex 

lege védett láp, 

• Göd belterület, 6606 hrsz. alatt felvett „kivett árok” megjelölésű, 2446 m2 területű, helyi 

jelentőségű természetvédelmi terület, 

• Göd, külterület 05/14 hrsz. alatt felvett „kivett út, árok” megjelölésű, 1 ha 0607 m2 

területű, helyi jelentűségű természetvédelmi terület,  

• Göd, külterület 05/20 hrsz. alatt felvett „kivett saját használatú út” megjelölésű, 1007 m2 

területű, helyi jelentőségű természetvédelmi terület, 

• Göd, külterület, 05/25 hrsz. alatt felvett „kivett mocsár, kivett anyaggödör” megjelölésű, 

összesen 4 ha 6350 m2 területű, helyi jelentőségű természetvédelmi terület,  

• Göd belterület 1881/1 hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 143 m2 

területű, „ingatlan.  

 

A jelen nyilatkozat vételi ajánlatnak nem minősül, ajánlati kötöttséget nem eredményez.  

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

17) Javaslat a Göd belterület 3867/2 hrsz.-ú terület hasznosítására 

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: A Zanathy családtól jött az a felajánlás, hogy megvásárolnának kettő területet. Egy ilyen 

útnak a része, egy háromszög, aminek a megvételét nem javasoljuk, mert túlságosan bonyolult, szinte 

kivitelezhetetlen annak az eljárása, viszont mellette van egy szép négyszög formájú terület, ami jelenleg 

igazából fákkal elhatárolt rész, kis idilli környezet, és annak az eladását viszont tudjuk támogatni. 

 

dr. Pintér György: Jó, tehát az Önkormányzat számára az egyik esetben nem javasoljuk, a másik esetben 

meg igen, az előterjesztés szerint. 

 

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

 

40/2021. (VII. 19.) 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 
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úgy határoz, hogy a Göd Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Göd 3867/15 helyrajzi 

számú, természetben 2131 Göd, Névtelen tér 3867/15 hrsz. szám alatti kivett közterület 1877 m2- 

es terület kb. 40 m2 területrészét nem áll szándékában értékesíteni, mivel a különböző építési 

övezetek közötti telekalakítás a jelenlegi szabályozás alapján nem engedélyezhető. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

41/2021. (VII. 19.) 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 határoz, hogy a Göd Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Göd 3867/2 helyrajzi 

számú, természetben 2131 Göd, Névtelen tér 3867/2 hrsz. szám alatti kivett beépítetlen terület 

megjelölésű, 190 m2 alapterületű ingatlant pályázat útján szándékában áll értékesíteni, azzal a 

feltétellel, hogy az értékesítéssel kapcsolatos összes költséget (értékbecslés, ingatlan-

nyilvántartásba vétel stb.) a vételáron felül a nyertes pályázó viseli.  

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlanra vonatkozóan készíttessen értékbecslést és készítse el az 

ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást azzal, hogy a pályázati felhívás elfogadásáról 

annak közzététele előtt a Képviselő-testület dönt. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

18) Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra a Göd belterület 3243/A/4, 3243/C/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanok (2132 Göd, Regős utca 36.) vonatkozásában  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Tóth János: Csak annyi, hogy itt egy társasházról van szó. Ebben az Önkormányzat rendelkezik 

tulajdonrésszel, és emiatt az eladásra kerülő ingatlanokat minden esetben fel kell ajánlani ugye a 

társasháztulajdonosok részére elővételi joggal terhelten. Nem javasoljuk a megvásárlását, hiszen nem 

fűződik érdekünk hozzá. 

 

dr. Pintér György: Tehát azt támogatjuk, hogy lemondunk az elővásárlási jogról.  

 

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

 

42/2021. (VII. 19.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy a Csente Tibor (lakcím: 1062 Budapest, Bajza utca 64.) tulajdonát képező Göd 

belterület 3243/A/4 és 3243/C/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, Göd, Regős utca 36. szám 

alatt található ingatlanokra benyújtott vételi ajánlatára vonatkozóan azt a nyilatkozatot teszi, 

hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert arra, hogy ezen határozatot a vételi ajánlat 

küldőjével közölje. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

19) A Neveleki Szomszédok Egyesület Göd belterület 8754 hrsz.-ú terület hasznosítására 

vonatkozó kérelme  

Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester 

 

Balogh Csaba: Kondorosi Mátyással ment az egyeztetés, meg a Neveleki Szomszédok Egyesületének a 

jogászával és sikerült egy olyan megállapodást összehozni, ami alapján működhetne az, hogy a Neveleki 

Szomszédok használnák azt a területet, gondoskodnának róla, ami ugye gyakorlatilag pont ezért is lett 

megvásárolva 2019-ben.  

 

dr. Pintér György: Jó. Ha már eddig kérdeztük, akkor a nemzeti vagyonról szóló törvény kapcsán 

érdeklődöm. 

 

Tóth János: Tekintettel arra, hogy az önkormányzati kötelező feladatok ellátására, mint közterület, 

közpark fenntartására vállalkoznak, ezért részükre - hangsúlyozni szeretnénk, egyelőre csak a park 

részéről beszélünk - lehetséges annak a használatba adása.  

 

dr. Pintér György: Mennyire vannak definiálva a feladatok. Tehát, hogy honnan tudjuk, hogy ő ellátja, 

amiért kapta? 

 

Kovács Krisztina: Ha jól olvastam az előterjesztésben, akkor ők ezt pályázati pénzből szeretnék 

megvalósítani. Nem tudom, hogy erre mennyire van rálátásunk, hogy megfelel-e annak a 

biztonságtechnikai előírásnak, ami játszóterekre vonatkozik.  

 

dr. Pintér György: Hát akkor bele kéne tenni szerintem, hogy valamennyi beruházást, azt egyeztetni 

kéne a tulajdonossal. 

 

Kovács Krisztina: Tehát, hogy amiatt, hogy önkormányzati tulajdon, ha ott bármi történik, akkor 

vélhetően az Önkormányzat lesz a felelős érte. A költségeknél kérdés számomra, hogy azzal most 

mennyire számoljunk, mert hogyha első percben azt mondja, hogy nekem nincsen pénzem, onnantól 

kezdve a teljes működtetést nekünk kell biztosítani. 

 

dr. Pintér György: Szerintem ezeket a kérdéseket számba kéne venni, és ezekkel kiegészíteni a 

szerződés-tervezetet. Szerintem a határozatnak az utolsó mondata, hogy az Önkormányzat 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Az előtte rész az az, hogy határozott időtartam, 

meg milyen célra, és akkor utána jöjjön vissza a szerződés-tervezett.  

 

Balogh Csaba: Igazából akkor az, ami kérdéses, az egyedül az, hogyha valamit telepítenek, akkor annak 

a tulajdona, ha az átkerül az Önkormányzathoz? Mert van az erre vonatkozó 9-es pont. Az esetleges 
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beruházások alapján az ingatlanon felépülő felépítmények jogi sorsáról a felek külön megállapodással 

rendelkeznek. 

 

dr. Pintér György: Legyen. Ha akartok, finomítsatok rajta, akkor így engedjük.  

 

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

 

43/2021. (VII. 19.) 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 határoz, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által nyilvántartott Göd 

belterület 8754 hrsz. alatt nyilvántartott, az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, 1445 

m2 alapterületű, természetben a 2132 Göd, Pacsirta utca 1. szám alatt található, gazdasági épület, 

udvar megnevezésű ingatlant használatba adja a Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési 

és Kulturális Egyesület (székhelye: 2131 Göd, Őszapó utca 5., nyilvántartó hatóság neve: Budapest 

Környéki Törvényszék, nyilvántartási száma: 13-02-0006822., adószáma: 18727786-1-13., 

statisztikai számjele: 18727786-9499-529-13., képviseli: Báli Péter elnök) részére  

 

• 2026. december 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra,  

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésével összhangban 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása, helyi közművelődési tevékenység 

támogatása, sport és ifjúsági ügyek közfeladat ellátása céljából, ezért az ingatlan 

használata ingyenesen biztosítható. 

 

Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: PEKJB elnök 

határidő: azonnal 

 

20) Faegészségügyi állapotfelmérések készíttetése és aktualizálása 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész  

 

Giczy B. Zsuzsanna: Az önkormányzati kezelésű intézmények és tulajdonú ingatlanoknak a 

faegészségügyi felmérésének a készíttetését szeretném elkezdeni, hogy tudjuk tervezni ezeknek az 

ingatlanoknak a faállományának az ápolását. Ez jórészt be volt tervezve a költségvetésbe, kivéve a 

nyaralóházaknak a felmérése, amire a tartalékok soron Krisztinával egyeztetve találtunk forrást, és ezt 

szeretném átcsoportosítani a környezetvédelmi feladatokhoz, és a feladatot egyben megrendelni, illetve 

kiírni beszerzésre. 

 

dr. Pintér György: Jó, mehet.  

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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44/2021. (VII. 19.) 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 elkészítteti a következő intézmények és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

faállományának egészségügyi felmérését: 

• Kincsem-Csalogány Óvoda  10 db fa 

• Béke Óvoda    18 db fa 

• Fácán Óvoda    6 db fa 

• Rákóczi Bölcsőde   39 db fa 

• Szakáts-kert    109 db fa 

• Duna-parti Nyaralóházak  168 db fa 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a fenti döntés figyelembevételével a faegészségügyi 

vizsgálatok elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes ajánlattevővel 

való szerződéskötésre.  

 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2021. tartalékok sor - „13. Duna - part Nyaralóházak- 

beruházási feladatok” 

 

Felelős: főkertész, jegyző 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

21) Nemeskéri parkerdő fenntartási, ápolási és megújítási feladatai 2021 

Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész 

 

Giczy B. Zsuzsanna: Következő a Nemeskéri erdőnek a kezelése, illetve a tavalyi viharból megmaradt 

veszélyes fáknak az eltávolítása, a kármentesítése. Ennek az erdőnek a sorsa azért fontos, mert általában 

az erdőkezelés az kétféleképpen működik, és gyakorlatilag mindkettő tarvágással végződik. Mivel ez 

egy parkerdő, jó lenne elkerülni a tarvágást, ez viszont egy folyamatos felügyeletet és kezelést igényel. 

Ez egy évről-évre visszatérő feladat, ami azzal jár, hogy a felnövekvő magoncokat kiszabadítják a 

cserjéből, és hagynak nekik elég teret, hogy nőjenek. Közben kidöntik azokat a fákat, amik veszélyesek 

a sétautak mentén, illetve kezelik azokat, amik maguktól kidőlnek. Tehát gyakorlatilag ebből áll a 

folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelés, és erre szükséges ez a forrás. 

 

dr. Pintér György: Valakinek észrevétele? 

 

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

 

45/2021. (VII. 19.) 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 
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úgy dönt, hogy elvégezteti a Nemeskéri parkerdő éves erdőkezelési és megújítási feladatait, 

valamint a 2020. augusztusi viharból visszamaradt, közbiztonságot veszélyeztető és az erdő 

használatát akadályozó kárelhárítási és -megelőzési munkákat. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a fenti döntés figyelembevételével a kárelhárítási és 

erdőkezelési feladatok elvégeztetésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes 

ajánlattevővel való szerződéskötésre.  

 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2021 

 

Felelős: főkertész, jegyző 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

22) Javaslat forgalomszabályozásokra  

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető  

 

Ujlaki Anikó: Elkészítettünk egy javaslatot a szakértő kollégával, Horváth Frigyessel, találkoztunk már 

vele a helyszínen is. A lakossági és képviselői jelzések alapján készítettünk egy forgalomszabályozási 

előterjesztést. Előrevetíteném, hogy mindenképpen javaslom a következő átfogó HÉSZ-módosításnál a 

helyi gyűjtőutakat felülvizsgálni, mert jelenleg például a Mayerffy utca is helyi gyűjtőútként szerepel a 

településszerkezeti tervben, ami ugye a lakópihenő övezetben alapból nem lehetne gyűjtőút. Illetve 

teljesen indokolatlan, mert a Mayerffy utca nem egy gyűjtőútnak minősíthető út, úgyhogy elméletileg 

ott nem is lehetne ilyen forgalomcsillapító eszközt telepíteni.  De mivel a Rákóczi úton is kiraktuk, az 

is a HÉSZ szerint gyűjtőútnak minősül, ezért beszéltem a Magyar Közúttal is, és ők is azt mondták, 

hogy mivel ez egy helyi megnevezés, országosan nem szerepel csak az, hogy önkormányzati kezelésű 

út, ezért joga van az Önkormányzatnak ezeket átminősíteni, de ezt ugye csak az átfogó HÉSZ-

módosítással együtt javasolt. Egyeztettem a főépítész úrral is, úgyhogy ennek tudatában javaslom 

elfogadni a határozati javaslatokat, tehát, hogy tudjuk, hogy itt nem lehetne ezeken az utakon, de 

úgymond magasabb szintű jogszabályt nem is sértünk vele. Alapból ugye nem is indokolt, talán a 

Kálmán utca egyedül, de az is felülvizsgálható, hogy gyűjtőútnak minősítjük vagy nem, de a Mayerffy 

biztos, hogy nem. Szóval ezek ilyen érdekességek voltak, amik nekem is most tisztultak ki. Az 

Összekötő utcában, ott a strand és az egészségház között, valamint a sportpark előtt egy-egy darab 

sebességcsökkentő küszöb fekvőrendőrnek az elhelyezése a szükséges figyelmeztető táblákkal és 40-es 

sebességcsökkentő táblákkal. A strandbejárathoz parkolásgátló, hajlított csőkorlát két darab, a strandhoz 

útbaigazító tábla négy darab, becsült költsége 300.000.- forint, úgyhogy van raktáron kettő darab sárga-

fekete színű, ez a hagyományos fekvőrendőr. Ez az egyik javaslat. Ennek a költségnek a fedezete a 8-as 

számú körzetfejlesztési támogatás keret terhére menne. Aztán a Kálmán utcában az egy darab épített 

sebességcsökkentő küszöb elhelyezése. Csatoltuk a térképen, hogy melyik helyekre itt a Reformcsarnok 

előtt. Ugye ez az Alagút utcában is van az a típus, onnan letelepítve, ennek becsült költsége bruttó 

1.000.000.- forint, ennek a beszerzése a 7-es számú körzetfejlesztési támogatás keretére menne. Ezekről 

mind külön kell dönteni, de felsorolom. Mayerffy József utcában, ott egyet javasolt a műszaki kolléga. 

 

dr. Pintér György: Szerintem egyben vannak. Tehát, hogy igazából tudunk szavazni így egyben, hogyha 

kell, nem érdemes végigmondani szerintem az összeset. 

 

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

 

46/2021. (VII. 19.) PEKJB határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága  

 

úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: 
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

úgy dönt, hogy az Összekötő utca 10. számnál a strand és az Oázis Egészségház között, valamint 

a Sportpark elött 1-1 darab sebességcsökkentő küszöböt (fekvőrendőrt) helyez ki, a szükséges 

figyelmeztető táblákkal. A Strand bejáratához 2 db parkolásgátló hajlított csőkorlátot és (a 

Nemeskéri-Kiss Miklós u. Öregfutó utca előtt; Munkácsy Mihály u. körforgalomnál, Bócsa felöli 

részen; Ady Endre utca 019 hrsz. út előtt; 019 hrsz. út Összekötő utca előtti helyekre) 4 db strand 

útbaigazító táblát helyez ki. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 8-as számú körzetfejlesztési 

támogatás kerete. Fedezet maximum bruttó 350.000, - Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Kihelyezésért felelős: TESZ igazagatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

47/2021. (VII. 19.) 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 Kálmán utca 8. szám előtt, 1 darab épített sebességcsökkentő küszöböt helyez ki, 

a szükséges figyelmeztető táblákkal.  

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 7-es számú körzetfejlesztési 

támogatás kerete. Fedezet maximum bruttó 1 M Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazagatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

48/2021. (VII. 19.) 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 Mayerffy József utcában 2 darab sebességcsökkentő küszöböt (fekvőrendőrt) 

helyez ki, a szükséges figyelmeztető táblákkal.   

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének Tartalék előirányzata, Feladattal 

nem terhelt tartalék 6. soráról maximum bruttó 250.000, - Ft. 
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Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazagatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

49/2021. (VII. 19.) 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 Mikszáth Kálmán utca 102. szám előtt a szakértő által javasolt helyen 

(kanyarban), 1 db sebességcsökkentő küszöböt (1800X2000X65 MM PIROS lassító párna) helyez 

ki, a szükséges figyelmeztető táblákkal, valamint a Mikszáth Kálmán utcában végig (a 70. számtól 

az Alagút utcáig) 40-es sebességkorlátozást vezet be. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 2-es számú körzetfejlesztési 

támogatás kerete. Fedezet maximum bruttó 700.000, - Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazagatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 

 

50/2021. (VII. 19.) 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 Terv utca 23. szám előtt, 1 db sebességcsökkentő küszöböt (1800X2000X65 MM PIROS lassító 

párna) helyeztet ki, a szükséges figyelmeztető tábákkal, a küszöb előtt mind két irányból 40-es 

sebességkorlátozást vezet be. 

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 5-ös számú körzetfejlesztési 

támogatás kerete. Fedezet maximum bruttó 500.000, - Ft. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

Tábla kihelyezésért felelős: TESZ igazagatóhelyettes 

Határidő: 2021.09.15. 

 

Felelős: PEKJB elnök 

Határidő: azonnal 
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dr. Pintér György: Az lenne a módosító javaslatom, hogy szavazzunk a napirendi pontok sorrendjéről, 

mivel a főépítész úrnak mennie kéne, és a 30. napirendet vegyük itt soron kívül be a HÉSZ módosítására, 

úgyhogy ez lenne, és ez zárt ülés elrendelését is jelenti egy lendülettel. 

 

A bizottság – 3 – igen, egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy a 30. napirendi ponttal folytatja a napirendi 

pontok tárgyalását és egyben a további napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 dr. Pintér György Szilágyi László 

 elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 


